
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV 

          FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI COMUNICARE 

INFORMAŢII BURSE SOCIALE OCAZIONALE 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023, SEM II 

 

 

Studenţii care solicită BURSA SOCIALĂ OCAZIONALĂ pentru anul universitar 2023-2023 

SEMESTRUL II vor depune  până  în  27  APRILIE  2023, ora 15.00  cererile  și  actele  doveditoare  la 

Decanatul facultăţii (corpul T etajul II SALA TII10). 

Sunt eligibile dosarele care atesta un venit lunar net mediu pe membru de familie de pana la 1423 lei (75% 

din valoarea salarului minim net in valoare de  1898). 

Regulamentul de burse și alte forme de sprijin https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/regulamente-si-

hotarari/regulamentele-universitatii.html 

 

Acte necesare : 
 

1. cerere + declaratie pe propria raspundere (formular tip - se descarcă de pe site-ul  facultăţii, adresa: 

https://socio.unitbv.ro/studenti/burse.html 

 

2. adeverinţe de la administraţia financiară (ANAF) pentru fiecare membru major al familiei şi student 

(pentru alte venituri, decât salariul - ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc. In cazul în care există 

venituri din activități autorizate (ex PFA), studentul va aduce și o declarație notarială sau o adeverință - 

semnată și ștampilată 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.)  

 

3. adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi si al studentului pentru atestarea venitului agricol 

(să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol): 

 

4. adeverinţe cu venitul net al părinţilor/studentului pe ianuarie, februarie, martie 2023 după caz: 

 

5. Documente justificative privind veniturile părinţilor (adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale 

lunare pe ultimele 3 luni ( ianuarie, februarie, martie 2023) ale fiecărui părinte şi, eventual, ale 

studentului /studentei, dar și a fraților care sunt studenți și au venituri 

 

6.  cupoane de pensie (indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau alte fonduri) 

 

7. copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară 

 

8. adeverinţă de şomaj, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, 

  

9. venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie 

 

10. alocaţii de stat pentru copii etc 

 

 

11. copii ale cărţilor de identitate sau certificatelor de naştere, după caz ale membrilor familiei (părinţi 

şi ceilalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea părinţilor); 

12. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii unde îşi are 

domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi 

nu obţin venituri proprii; 
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13. adeverinţă de la Primărie, în cazul în care se primeşte ajutor social pentru asigurarea venitului minim 

garantat; 

14. cupoane de pensie de urmaş pe lunile ianuarie, februarie, martie 2023 si copie după certificatul de deces 

al părintelui (părinţilor); 

15. cupoane de pensie alimentară pe lunile ianuarie, februarie, martie 2023 si copie după sentinţa de divorţ 

a părinţilor; 

16. adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului + cupoanele de alocaţie pentru aceştia  pe 

ianuarie, februarie, martie 2023 (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru copii, 

precum şi alocaţiile suplimentare); 

17. copie după certificatul de căsătorie al studentului(ei) [dacă se cere bursă de ajutor social după venitul soţiei 

/soţului]; 

18. copie după certificatul de naştere al copiilor studentului(ei); 

19. adeverinţă de la casa de copii, pentru studenţii asistaţi de aceste instituţii; 

20. anchetă socială, pentru cei care realizează 0 lei venit mediu net lunar pe membru de familie sau a celor a 

căror părinți lucrează sau domiciliază în străinătate.  

Acte suplimentare: 

• Numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, Ţiriac, 

BRD,OTP, ING, UNICREDIT pentru cei care NU au mai beneficiat de bursă.  

Studentii care au beneficiat de bursa in anii anteriori ai aceluiasi ciclu de licenta sau master si nu si-

au schimbat contul bancar nu mai trebuie sa aduca extras de cont.  

 Pentru studentii cu varsta intre 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula tinand 

cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are in grija, precum copii, 

sotie etc., in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

ACCEPTĂM NUMAI DOSARE COMPLETE! 

 

Termen pentru depunerea actelor la decanatul facultății: 

 27  APRILIE  2023  ora 15.00 

-  


