
ANUNT IMPORTANT BURSE SOCIALE pentru semestrul I din anul universitar 2018/2019 

Studenții care nu depăşesc  venitul net de 1112 lei/membru de familie, vor depune la Secretariatul 

Facultății de Drept actele doveditoare pentru obținerea unei burse sociale, anume: 

♦ Adeverințe de venituri nete și asimilate acestora ale părinților pe lunile iunie, iulie şi august 2018 

(sau cupoanele de pensie). În cazul în care nu mai au aceste cupoane vor aduce adeverințe de la Casa 

de pensii.  

♦ Studenții ai căror părinți sunt divorțați vor aduce și copie după sentința de divorț şi cupoanele de 

pensie alimentară pe lunile sus-menționate, pe lângă veniturile nete ale părintelui în întreținerea 

căruia se găsește.  

♦ Studenții orfani vor aduce copie după certificatul de deces și cupoanele de pensie de urmaș pe cele 

trei luni. 

 ♦ Toți studenții care solicită bursă socială și care au frați studenți sau elevi la cursuri de zi vor aduce 

adeverințe în acest sens și copii după certificatele de naștere pentru frații care nu au încă vârsta 

școlară. Alocațiile sunt luate în calcul.  

♦ Toți solicitanții vor completa dosarul cu o adeverință de la Direcția financiară (ANAF), eliberată pe 

numele lor și al celor doi părinți, care să ateste dacă mai au și alte venituri, și/sau de la Primărie cu 

confirmarea venitului agricol.  

♦ Studenții care au domiciliul în mediul rural vor aduce de la Primărie, adeverință cu veniturile din 

agricultură.  

♦ Studenții ai căror părinți nu lucrează vor aduce o declarație a respectivilor părinți dată în fața 

notarului.  

♦ Studenții care aduc documente din care rezultă ca nu au nici un fel de venit vor aduce și Ancheta 

socială de la Primărie. 

 ♦ Copii ale cărţilor de identitate sau certificatelor de naştere, după caz ale membrilor familiei (părinţi 

şi ceilalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea părinţilor);  

♦ Studenții care lucrează vor aduce adeverințe de venituri pe lunile sus-menționate.  

♦ Studenții cu boli cronice vor aduce certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de 

familie, în care se prezintă evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul 

vizat de Dispensarul studențesc.  

♦ Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că el şi familia nu mai au şi alte 

venituri decât cele declarate.  

Termenul de depunere a actelor la Secretariatul Facultății de Drept este de 12.10.2018. 


