
 

ANUNȚ  IMPORTANT  
 

BURSE PENTRU SUSȚINEREA FINANCIARĂ                 
A STUDENȚILOR CU VENITURI REDUSE  

(BURSE  SOCIALE) 
  

An  universitar  2020/2021 
 

Studenții care nu depășesc venitul net de 1.364 lei/membru de 
familie, vor depune la secretariatul facultății actele doveditoare 
pentru obținerea bursei sociale. 
 
 Adeverințe de venituri nete și asimilate acestora ale părinților 

pe lunile iunie, iulie și august 2020 (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 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. 

 Toți studenții care solicită bursă socială și care au frați 
studenți sau elevi  la cursuri de zi, vor aduce adeverințe în acest 
sens și copii după certificatele de naștere pentru frații care nu 
au înca vârsta școlară. 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, frați/surori elevi, care să ateste dacă mai au și alte 
venituri, și/sau de la primăria de domiciliu cu confirmarea 
venitului agricol. 

 Studenții  care au domiciliul în mediul rural vor aduce de la 
primăria de domiciliu adeverința cu venitul agricol. 

 Studenții ai căror parinți nu lucrează vor aduce o declarație a 
respectivilor parinți dată în fața notarului cu mențiunea scrisă 
că  în lunile iunie, iulie și august 2020  nu au realizat nici un fel 
de venit impozabil. (fără această mențiune declarația notarială  
nu va fii luată în considerare și trebuie 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. 

 Studenții bolnavi care se află în evidența unităților medicale 
vor aduce un certificat medical cu timbru fiscal, eliberat de 
medicul specialist și vizat de dispensarul studențesc. 

 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 vor aduce adeverințe de venituri 
nete pe lunile susmenționate.  

 Declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să 
reiasă că el şi familia nu mai au şi alte venituri decât cele 
declarate – se completeaza la decanat. 
 

ACTELE SE DEPUN LA DECANAT ÎN PERIOADA  
12 – 15 octombrie 2020, începând cu orele 12,30 

Respectându-se toate normele impuse de actuala situație 
epidemiologică. 


