ANUNT IMPORTANT
BURSE SOCIALE OCAZIONALE

sem II 2018/2019

Studentii care nu depasesc venitul net de 947,25 lei/membru de
familie, vor depune la secretariatul facultatii actele doveditoare
pentru obtinerea unei burse sociale ocazionale sem. II.
 Adeverinte de venituri nete si asimilate acestora ale parintilor
pe lunile ianuarie, februarie si martie 2019 (sau cupoanele de
pensie). In cazul in care nu mai au aceste cupoane vor aduce
adeverinte de la Oficiul de pensii.
 Studentii ai caror parinti sunt divortati, vor aduce si copie
dupa sentinta de divort si cupoanele de pensie alimentara pe
lunile susmentionate, pe linga veniturile nete ale parintelui in
intretinerea caruia se gaseste.
 Studentii orfani vor aduce copie dupa certificatul de deces si
cupoanele de pensie de urmas pe cele trei luni.
 Toti studentii care solicita bursa sociala si care au frati
studenti sau elevi la cursuri de zi, vor aduce adeverinte in acest
sens si copii dupa certificatele de nastere pentru fratii care nu au
inca virsta scolara. Alocatiile sunt luate in calcul.
 Toti solicitantii vor completa dosarul cu o adeverinta de la
directia financiara (ANAF), eliberata pe numele lor si a celor
doi parinti, care sa ateste daca mai au si alte venituri, si/sau
de la primarie cu confirmarea venitului agricol.
 Studentii care au domiciliul in mediul rural vor aduce de la
primarie adeverinta venit agricol.
 Studentii ai caror parinti nu lucreaza vor aduce o declaratie a
respectivilor parinti data in fata notarului.
 Studentii care aduc documente din care rezulta ca nu au
nici un fel de venit vor aduce Ancheta sociala se la primarie.
 Copii ale cărţilor de identitate sau certificatelor de naştere,
după caz ale membrilor familiei (părinţi şi ceilalţi membri ai
familiei aflaţi în întreţinerea părinţilor);



Studentii care lucreaza vor aduce adeverinte de venituri pe
lunile susmentionate.
 Declaraţie 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
Perioada de depunere a actelor este de 01.04. - 30.04.2019
Inainte de a depune actele, studentii vor completa cererea de
solicitare bursa, pe care secretara de an va confirma situatia lui
scolara.

