Universitatea Transilvania din Braşov
Facultatea de ŞTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

ANUNȚ – REFERITOR BURSA SOCIALA OCAZIONALA
semestrul II - anul universitar 2021 / 2022
Solicitarile în vederea obținerii burselor sociale ocazionale pentru sem. II al
anului universitar 2021/2022 se vor depune la facultate (Colina universitatii
corpul A, etajul III, sala AIII2) în perioada:

02 - 04 mai 2022, la Decanat, între orele 10:00 – 15:00
Cererea va fi însoțită de documente privind veniturile realizate in lunile ianuarie,
februarie, martie 2022. Sunt eligibile dosarele care atesta un venit lunar net

mediu pe membru de familie de pana la 1143 lei (75% din valoarea salarului
minim net de 1524 lei).

Studentul va completa o CERERE TIP care include și o DECLARATIE PE PROPRIE

RĂSPUNDERE care se descărcă de pe site-ul facultății – de la rubrica STUDENTI
- BURSE. Declararea venitului se face de solicitant, pe proprie răspundere, sub
sancțiunea Codului penal pentru fals în declarații.

Venitul net pe membru de familie (pentru studenții până la împlinirea vârstei de
26 de ani) se calculează astfel: se cumulează toate veniturile nete obținute de
toți membrii familiei în cele trei luni, se împarte la trei și apoi la numărul
membrilor familiei.

Documentele necesare ce se vor atașa cererii:
1. Adeverință de venit de la ANAF pentru fiecare membru (major) al familiei.

2. Documente justificative privind veniturile părinților (adeverințe din care să rezulte
veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni (ianuarie - februarie – martie ) ale
fiecărui părinte şi, eventual, ale studentului /studentei, dar și a fraților care sunt
studenți și au venituri, cupoane de pensie (indiferent dacă sunt de la bugetul de stat

sau alte fonduri), copie după sentința de divorțţ şi/sau decizia de pensie alimentară (in

cazul în care părinții sunt divorțați), adeverință de şomaj (dacă părinții sunt în șomaj),
venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie, indemnizații pentru
incapacitate temporară de muncă (dacă e cazul), alocații de stat pentru copii etc.);

3. declarație notariala a părintelui care nu este angajat - că nu realizează nici un venit ;

4. copii ale cărților de identitate ale tuturor membrilor familiei (atât pentru părinți cât şi
pentru toți membri aflați în întreținerea părinților) și/sau copii ale certificatelor de
naştere pentru frați / surori care nu au carte de identitate;

5. adeverințe de elev sau student, cursuri de zi pentru frații care urmează o formă de
învățământ;

6. declarație pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria

localității unde studentul îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflați în întreținerea
familiei, care nu urmează o formă de învățământ şi nu obțin venituri proprii;

7. în cazul orfanilor de un părinte, copie a certificatului de deces al părintelui decedat,
plus adeverința/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș;

8. adeverință de la primărie, privind veniturile nete obținute din activități de exploatare a

proprietăților personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, creşterea
animalelor, chirii etc.;

9. documente justificative de la ANAF privind veniturile nete obținute din activități
autorizate; In cazul în care există venituri din activități autorizate (ex PFA), studentul

va aduce și o declarație notarială sau o adeverință - semnată și ștampilată - a
parintelui în cauză, din care să rezulte concret venitul din activitatea respectivă pe cele
trei luni ianuarie, februarie, martie.

Adeverințele de la ANAF sunt necesare pentru fiecare membru major al familiei, inclusiv
pentru studentul care solicită bursa social ocazională.

Pentru studenții cu venit 0 (zero) sau a celor a căror părinți lucrează sau domiciliază în
străinătate, este absolut necesară și ANCHETA SOCIALĂ !!!

VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE NU VA FI MAI MARE DE 1143
lei/lună/membru de familie.

