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BURSE SOCIALE OCAZIONALE  

Semestrul  2, an  universitar  2020/2021 
 

 
Pentru obținerea Bursei de Ajutor Ocazional în semestrul 2, dosarele vor 
conține documente privind veniturile NETE realizate în lunile ianuarie, 
februarie și martie 2021.  
 
Sunt eligibile dosarele care atesă un venit lunar net pe mebru de familie de 
până la 1.039,50 lei (75% din valoarea salariului minim net pe țară) 
 

Actele se vor depune la facultate în perioada 
20 -22 aprilie 2021, începând cu ora 10, sala RP3, respectându-se toate 

normele impuse de actuala situație epidemiologică. 
 
Studenții vor depune următoarele documente, în funcție de caz: 
 Adeverințe cu  veniturile nete și asimilate acestora ale părinților pe lunile 

ianuarie, februarie și martie 2021 (sau cupoanele de pensie).  În cazul în 
care nu mai au aceste cupoane, vor aduce adeverințe de la Casa Națională 
de Pensii cu cuantumul pensiei pe lunile mai sus menționate. 

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

 Studenții orfani  vor aduce copie după certificatul de deces  și    cupoanele 
de pensie de urmaș pe cele trei luni. În cazul în care nu mai au aceste 
cupoane, vor aduce adeverință de la Casa Națională de Pensii cu 
cuantumul pensiei pe lunile mai sus menționate. 

 
 
 



 
 Toți studenții care solicită bursă socială ocazională și care au frați 

studenți sau elevi  la cursuri de zi, vor aduce adeverințe în acest sens 
inclusiv  copii după certificatele de naștere pentru frații care nu au încă 
vârsta școlară.  Se va calcula și alocația pe care aceștia o primesc. 

 Toți solicitanții vor completa dosarul cu o adeverință de la Direcția 
Financiară (ANAF), eliberată pe numele lor și a  celor doi părinți, 
frați/surori elevi, care să ateste dacă mai au și alte venituri,  

 Toți solicitanții vor completa dosarul cu o adeverință  de la primăria de 
domiciliu cu confirmarea sau nu a venitului agricol. 

 Studenții ai căror parinți nu lucrează vor aduce o declarație a 
respectivilor parinți dată în fața notarului cu mențiunea scrisă că  în lunile 
ianuarie, februarie și martie 2021 nu au realizat nici un fel de venit 
impozabil. (fără această mențiune declarația notarială  nu se va lua în 
considerare urmând să fie refăcută). 

 Studenții  care aduc documente din care rezultă că nu au nici un fel de 
venit vor aduce Ancheta Socială de la primăria de domiciliu. 

 Copii  ale cărților de identitate sau certificatelor de naştere, după caz,  
ale tuturor membrilor familiei (student, părinți şi ceilalți membri ai familiei 
aflați în întreținerea părinților) 

 Studenții  care lucrează (reiese de la ANAF acest lucru), vor aduce 
adeverințe de venituri nete pe lunile susmenționate.  

 Declarația pe propria răspundere a solicitantului se completeaza la 
depunerea actelor. 
 
Vă rugăm să vă luați toate măsurile necesare pentru depunerea completă 

a dosarului. 
 

Nu se vor primi dosare incomplete !!! 


