
 

ANUNȚ IMPORTANT  

BURSE SOCIALE  Semestrul I, 2018 / 2019 

Studenții  care nu depașesc VENITUL  NET de  1112 lei / membru de familie, 
vor depune la secretariatul facultății actele doveditoare pentru obținerea unei 
bursei sociale. 

� Adeverințe de venituri nete și asimilate acestora ale părinților pe lunile iunie, iulie și 
august 2018 (sau cupoanele de pensie). În cazul în care nu mai au aceste cupoane 
vor aduce adeverințe de la Oficiul de pensii. 

� Studenții ai căror părinți sunt divorțați, vor aduce și copie după sentința de divorț și 
cupoanele de pensie alimentară pe lunile susmenționate, pe lângă veniturile nete 
ale părintelului în întreținerea căruia se găsește. 

� Studenții orfani vor aduce copie după certificatul de deces și cupoanele de pensie 
de urmaș pe cele trei luni menționate. 

� Studenții aflați în plasament, vor aduce documente doveditoare în acest sens. 
� Toți studenții care solicită bursa socială și care au frați studenți sau elevi la crusuri 

de zi, vor aduce adeverințe în acest sens. Copii după certificatele de naștere sau 
copii după actul de identitate (în funcție de caz) pentru frații sau surorile 
studentului. Alocațiile sunt luate în calcul. 

� Toți solicitanții vor completa dosarul cu o adeverință de la direcția financiară – 
ANAF –  eliberată pe numele lor și a celor doi părinți. Această adeverință atestă și 
dacă mai au alte venituri realizate și este obligatorie. 

� Studenții care au domiciliul stabil în mediul rural, vor aduce de la primăria de 
domicilia ADEVERINȚĂ CU VENITUL AGRICOL. 

� Studenții ai căror părinți nu realizează nici un fel de venit, vor aduce o declarație a 
respectivilor părinți dată în fața notarului cu precizarea că pe lunile iunie, iulie și 
august 2018 nu au realizat nici un fel de venit net. Pentru aceste situații se va solicita 
în plus și Ancheta socială de la primăria de domiciliu. 

� Copii după actele de identitate sau certificate de naștere ale tuturor membrilor 

familiei aflați în întreținere, inclusiv ale părinților. 
� Studenții care lucrează vor aduce adeverințe cu veniturile nete pentru lunile iunie, 

iulie și august 2018. 
� Studenții cu boli cronice vor aduce CERTIFICAT MEDICLl de la medicul specialist, în 

care se prezintă evoluția și tabloul clinic al bolii. Acest certificat va fi vizat și de 
Dispensarul studențesc. 

OBS : pe adeverințele de salariu  ale parinților, ale studenților, etc., se va preciza VENITUL 
NET (nu salariu sau alt teremen) ….. VENIT NET REALIZAT !!! 

 
Perioada pentru depunerea actelor de bursă socială :                                                                 

10-11-12 octombrie 2018, orele 9-14. 

 

Termenul este strict și nu se pot depune dosare incomplete. 


