
ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII BURSEI SOCIALE  -  STUDENȚI CU VÂRSTA PÂNĂ ÎN 35 ANI 
Studenții care nu depășesc venitul lunar net de  1143 lei  / membru de familie pot depune la decanatul 

facultății actele doveditoare pentru obținerea bursei sociale ocazionale 

TERMEN  DE  DEPUNERE  DOSAR  21 APRILIE 2022 
 

Acte necesare OBLIGATORII – ÎN  DOSAR  PLIC:   
1. cerere (formular tip - se descarcă de pe site-ul  facultății); 

 
2. adeverințe de la administrația financiară (ANAF) pentru ambii părinți, student și frați majori (pentru alte venituri, în plus față 

de salariu - ex. venituri din chirii, activități comerciale etc.); 
 

3. adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți, al studentului și al fraților majori, pentru atestarea venitului agricol - să 
reiasă explicit dacă se realizează sau nu venit agricol; 
-  să se menționeze dacă familia primește ajutor social pentru asigurarea venitului minim garantat; 
- cei care care realizează 0 lei venit mediu net lunar / membru de familie trebuie să prezinte și ancheta socială de la     
Primaria localității unde domiciliză. 
 

4. adeverințe cu venitul NET al părinților și al studentului pe lunile IANUARIE, FEBRUARIE și MARTIE 2022, după caz: 
- adeverință de salariu – să se menționeze neapărat  VENITUL net (NU salariul net! ) pe adeverință, sau 
- cupoane de pensie, sau  
- cupoane de şomaj, sau 
- declarație dată în fața notarului sau în fața primarului de la mamele casnice / tații casnici că nu au realizat venituri în lunile 
IANUARIE, FEBRUARIE și MARTIE 2022 – fără această mențiune, declarația nu este valabilă. 
 

5. adeverințe de şcolarizare de la frații / surorile studentului + cupoanele (sau adeverința) de alocație pentru aceştia pe lunile 
menționate (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocațiile de stat pentru copii, precum şi alocațiile suplimentare); 
 

6. copie carte identitate student + părinți și frați; pentru frații minori – certificat naștere. 
 

Acte necesare suplimentare, după caz: 
• declarație pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria localității unde îşi are domiciliul, 
pentru copiii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ şi nu obțin venituri proprii; 
• adeverință de la Primărie, în cazul în care se primeşte ajutor social pentru asigurarea venitului minim garantat; 
• adeverință de la casa de copii, pentru studenții asistați de aceste instituții – inclusiv valoarea alocației de plasament; 
• cupoane de pensie alimentară pe lunile IANUARIE, FEBRUARIE și MARTIE 2022 și copie după sentința de divorțţ a 
părinților; 
• cupoane de pensie de urmaş pe lunile IANUARIE, FEBRUARIE și MARTIE 2022 și copie după certificatul de deces al 
părintelui (părinților); 
• copie după certificatul de căsătorie al studentului(ei), dacă se cere bursă de ajutor social după venitul soției / soțului; 
• copie după certificatul de naştere al copiilor studentului(ei); 
• numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ȚŢiriac, BRD, ING, pentru cei care NU 
au mai beneficiat de bursă. Studenții care au beneficiat de bursă în anii anteriori ai aceluiași ciclu de licență sau master și nu 
și-au schimbat contul bancar nu mai trebuie să aducă extras de cont.  
 

TERMEN DE DEPUNERE DOSAR 21 APRILIE 2022 
 

ACCEPTĂM NUMAI DOSARE COMPLETE ! 


