
Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru 
de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1524 
lei/membru de familie) vor depune următoarele documente, după caz: 

1.  Consimțământ GDPR – urmează să se încarce în Carnetul online 
OBLIGATORIU; 
 
2.  Act de identitate student [(carte de identitate și certificat de naștere (în cazul 
studentelor căsătorite)] 
OBLIGATORIU;  
3.  Acte de identitate care se vor adăuga după caz: 

3.1. pt studentii necăsătoriți:  
3.1.1. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor sau certificate 

de deces (după caz) 
3.1.2. copii ale certificatelor de naştere şi/sau ale buletinelor/ cărţilor de 

identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în 
întreţinerea părinţilor (după caz) 

3.1.3. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care 
urmează o formă de învăţământ(după caz); 

3.1.4. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar 
sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori 
aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici 
nu obţin venituri proprii(după caz); 

3.1.5. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine 
niciun fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi 
are domiciliul (după caz); 

3.1.6. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu 
probleme medicale(după caz); 

3.1.7. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi; 
3.1.8. raport de Anchetă Socială (în cazul în care părintele/părinții 

studentului lucrează sau domiciliază în străinătate); 
3.2. pt studentii căsătoriți:  

3.2.1. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale soției/soțului; 
3.2.2. copii ale certificatelor de naştere ale buletinelor/ cărţilor de identitate 

(dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinere; 
3.2.3. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu 

probleme medicale(după caz); 
3.2.4. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care 

urmează o formă de învăţământ(după caz); 
3.2.5. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru major al 

familiei care nu obţine niciun fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria 
localităţii în care îşi are domiciliul (după caz); 



4. Acte ce atestă veniturile indiferent de starea civilă (inclusiv veniturile 
studentului): SE VOR ÎNCĂRCA, DUPĂ CAZ 
SE VA DECLARA PENTRU FIECARE MEMBRU DE FAMILIE, MEDIA 
VENITURILOR DIN LUNILE IULIE 2022, AUGUST 2022 și  
SEPTEMBRIE 2022 

4.1. veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

4.2. SE VA DECLARA VENITUL NET (cu documente de însoțire) 
4.3. pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii 
de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în 
gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de 
stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în 
conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

4.4. venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

4.5. alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

4.6. alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

4.7. venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau 
indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare;  

4.8. ajutoarele, indemnizaţiile (inclusiv șomaj) şi alte forme de sprijin cu 
destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, 
inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi 
natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, 
creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;  

4.9. veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor 
prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul 
programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;  

4.10. drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu 
termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi 
cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;  

4.11. orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 



individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016;  

4.12. orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor 
de proprietate intelectuală;  

4.13. dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se 
realizează prin raportarea acestora la 12; 

4.14. pensia de urmaș pentru student și frații acestuia, în cazul studenților 
orfani; 

4.15. adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru 
student și frații acestuia; 

4.16. documente justificative privind veniturile nete obţinute din activităţi 
autorizate (de exemplu: chirii, PFA, societăţi comerciale, asociaţii familiale, 
activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale 
familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);  

 
 
Toate documentele vor fi scanate si salvate în format pdf. 
 
În perioada de depunere (vezi calendar), se vor încarca documentele în Carnetul 
online 

 
 


