
DOSAR BURSA SOCIALA 

Semestru II, an universitar 2020-2021 

 

Dosarele trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:  

1. Cerere adresata dlui decan; 

2. Declarație de venituri (formularul tip);  

3. Adeverinţe cu venitul NET al părinţilor pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 si 

ianuarie 2021 

4. Adeverinţe cu venitul NET al studentului (daca este cazul ) pentru lunile noiembrie 2020, 

decembrie 2020 si ianuarie 2021 

5. Taloane de pensie pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 si ianuarie 2021, dacă este 

cazul; 

 6. Adeverinţe de venit NET ale soţiei sau soţului pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 si 

ianuarie 2021, dacă este cazul;  

7. Declarații notariale ale părinților studentului, precum si ale studentului, în cazul în care aceștia 

nu realizează venituri;  

8. Adeverinţă de la administraţia financiară sau primărie – pentru parinti si student/a - din care să 

reiasă dacă realizează sau nu alte venituri, dacă detin terenuri si obtin venituri agricole (in 

adeverinta sa se specifice venitul agricol), daca obţin venituri din alte activităţi independente;  

9. Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi pentru frati/ surori sau 

copie a certificatului de naştere pentru fraţii/ surorile care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;  

10. Copie a certificatului/certificatelor de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt 

decedaţi;  

11. Copie a hotărârii de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi;  

12. Adeverinţă medicală pentru una dintre bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB, 

situat în caminul P7, daca este cazul;  

13. Codul IBAN – obligatoriu; se va depune la dosar o adeverinta de la banca, in care sa fie 

specificat codul IBAN 

14. Rezultatele anchetei sociale, în cazul în care părinții lucrează în străinătate.  

Au dreptul să primească bursa socială studenții al caror 

venit NET lunar pe /membru de familie este maxim 1386 lei 
 

Dosarele pentru acordarea burselor sociale în semestrul II, 2020-2021, se 

depun la secretariat, până cel târziu la data de 19.03.2021 

Program  Luni-Joi, intre orele 9-14 

        Vineri, intre orele 9-13 


