ANUNŢ IMPORTANT
pentru depunerea dosarelor de burse sociale
Dosarele pentru toate tipurile de burse (bursă de performanţă, bursă de ajutor social, bursă medicală) pentru următoarele 6 luni,
începând cu 1 aprilie, anul universitar 2018 - 2019 se depun în perioada 18 - 22 MARTIE 2019 la secretariatul facultăţii.
Salariul minim brut pe ţară, garantat este de 2080 lei (1263 lei net).
Acte necesare pentru obţinerea unei burse sociale:
- Adeverinţă de venit pentru părinţi şi student (în cazul în care acesta lucrează) pentru lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie
2019 sau cupoane de pensie în cazul părinţilor pensionari; În cazul în care niciunul dintre părinţi sau susţinătorii legali nu au
calitatea de salariat sau pensionar, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în acest sens însoţită de documente care să ateste
acest lucru;
- Adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
- Adeverinţă de venituri obţinute din activităţi agricole pentru toţi membrii familiei (unde este cazul);
- Adeverinţă de alocaţie de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004, republicată (unde este cazul);
- Adeverinţă de venituri obţinuite din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţie pentru incapacitate temporară de
muncă (unde este cazul);
- Anchetă socială obligatorie pentru studenţii a căror părinţi lucrează sau domiciliază în străinătate.
- Ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
- Adeverinţă de la primărie din care să rezulte veniturile realizate din cultivarea pămâtului pentru lunile decembrie 2018, ianuarie și
februarie 2019, pentru fiecare membru al familiei, inclusiv studentul sau că nu deţineţi pământ şi nici firmă;
- Declaraţie pe propria răspundere de la notar pentru student, că nu beneficiază de alte venituri în afara celor declarate, sau că
părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate.
- Adeverinţă de venituri de la administraţia financiară pentru lunile lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019 pentru
fiecare membru al familiei, major, inclusiv studentul;
- Adeverinţă de elev/student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
- Certificate de naştere pentru fraţii preşcolari;
- Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoţită de adeverinţă / cupon privind cuantumul pensiei
alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
- Copie după certificatul/certificatele de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de ambii, la care se adaugă
talonul de pensie de urmaş;
- Un dosar mapă.
Adeverinţele de venit nu trebuie să prezinte ştersături, trebuie să fie semnate şi ştampilate.

