
 

A N U N Ț  I M P O R T A N T 
 

 Pentru bursa socială ocazională, limita pentru venitul pe membru de familie este 1039,5 lei  

(75% din 1386 lei). Dosarul depus pentru bursa socială se va lua automat în calcul și pentru 

bursa ocazională aferentă semestrului I al anului universitar 2021-2022,  în cazul în care 

venitul lunar pe membru de familie este sub acest prag.  

Studenții care NU au depus dosar pentru bursă socială dar se încadrează în acest plafon, pot depune 

dosar cu documente justificative pentru obținerea bursei ocazionale la Secretariat.  

       
Acte necesare :  

- cerere  

-  declarație notarială pe propria răspundere pentru membrii familiei și student că nu au realizat nici un venit pe lunile 

IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2021 (pot fi trecuți pe o singură declarație notarială toți membrii familiei care nu au 

realizat venituri) 

-  adeverințe de la administrația financiară (ANAF)  pentru fiecare membru major al familiei şi student (pentru alte 

venituri, decât salariul - ex. venituri din chirii, activități comerciale etc.);  

- adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți și al studentului pentru atestarea venitului agricol (să fie 

menționat explicit dacă se realizează venit agricol, nu doar terenuri și alte proprietăți):  

- adeverințe cu venitul salarial net al părinților/studentului pe lunile IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2021 (formularea 

obligatorie care trebuie trecută în adeverință este următoarea: venituri salariale nete și asimilate acestora. 

Adeverințele care nu au  această formulare nu vor fi acceptate) după caz:  

Documente justificative privind veniturile părinților (adeverințe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe 

ultimele 3 luni ( iulie, august, septembrie 2021) ale fiecărui părinte şi, eventual, ale studentului/studentei, dar și a 

fraților care sunt studenți și au venituri,  

- cupoane de pensie (indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau alte fonduri),  

- copie după sentința de divorțţ şi/sau decizia de pensie alimentară,  

- adeverință de şomaj,  

- venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie,  

- indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă,  

- alocații de stat pentru copii etc.);  

- copii ale cărților de identitate sau certificatelor de naştere, după caz ale membrilor familiei (părinți şi ceilalți membri 

ai familiei aflați în întreținerea părinților);  

- 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;  

- cupoane de pensie de urmaş pe lunile IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2021 și copie după certificatul de deces al 

părintelui (părinților);  

- cupoane de pensie alimentară pe lunile lunile IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2021 si copie după sentința de divorțţ a 

părinților;  



- adeverințe de şcolarizare de la frații/surorile studentului + cupoanele de alocație pentru aceştia pe lunile IULIE, 

AUGUST, SEPTEMBRIE 2021  (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocațiile de stat pentru copii, precum şi alocațiile 

suplimentare);  

 - 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);  

- adeverință de la casa de copii, pentru studenții asistați de aceste instituții;  

- anchetă socială, pentru cei care realizează 0 lei venit mediu net lunar pe membru de familie.  

 

- Lunile de referință: iulie, august, septembrie 2021 
- Termen depunere dosare: 24 noiembrie 2021 
 

 

 

 

 


