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ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR!!! 

Solicitările privind acordarea burselor sociale ocazionale  pentru sem.  II al anului univ. 2022/2023,  se pot 
depune la secretariat, în perioada  24.04. – 26.04.2023. 

Dosarele vor conține documente cu veniturile realizate în lunile IANUARIE, FEBRUARIE și MARTIE 2023. Sunt 
eligibile dosarele care atestă un venit lunar net mediu pe membru de familie de până la 1423 lei ( 75% din 
valoarea salariului minim net de 1898 lei). 

Acte necesare :  

- Cerere – disponibilă pe site ( completată și semnată olograf); 

- Adeverințe cu venitul net al părinților/studentului pe lunile IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2023. 

- Declarație notarială pe propria răspundere  care atestă că  membrii familiei și studentul nu au realizat  venituri pe lunile 
IANUARIE,FEBRUARIE,MARTIE 2023 ( pot fi trecuți pe o singură declarație notarială toți membrii familiei care nu au realizat 
venituri); 

- Adeverințe de la ANAF pentru fiecare membru major al familiei şi student;  

 - Adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți și al studentului pentru atestarea venitului agricol ( !!! De menționat  dacă se 
realizează venit agricol, nu doar terenuri și alte proprietăți; 



- Adeverință de la Primărie, în cazul în care se primeşte ajutor social pentru asigurarea venitului minim garantat; 

- Cupoane de pensie ( indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau alte fonduri); 

- Cupoane de pensie alimentară pe lunile lunile IANUARIE,FEBRUARIE,MARTIE 2023; 

- Adeverință de şomaj; 

- Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă; 

- Alocații de plasament; 

- Adeverințe de şcolarizare de la frații/surorile studentului + cupoanele de alocație pentru aceştia pe lunile 
IANUARIE,FEBRUARIE,MARTIE 2023 (se iau în calcul la veniturile familiei și alocațiile suplimentare);  

- copie după sentința de divorțţ şi/sau decizia de pensie alimentară ( unde este cazul); 

- copie după certificatul de deces al părintelui (părinților) - ( unde este cazul); 

- copii ale cărților de identitate ale membrilor familiei sau certificatelor de naştere ( copii minori până in 14 ani). 

PENTRU STUDENȚII CU VENIT ZERO SAU A CELOR A CĂROR PĂRINȚI LUCREAZĂ SAU DOMICILIAZĂ ÎN 
STRĂINĂTATE, ESTE ABSOLUT NECESARĂ ANCHETA SOCIALĂ !!! 

Ptr mai multe informatii, consultați Regulamentul de acordare a burselor si alte forme de sprijin material postat 
pe site. 

 

              Secretar șef facultate 


