
ANUNŢ IMPORTANT 
 

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE BURSĂ 
SOCIALĂ (pentru toate categoriile de bursă socială): 

 

1. adeverinţă pentru fiecare membru al familiei cu salariu brut şi net 
(obligatoriu să se scrie brut şi net pe adeverinţă); pe lunile iulie, august, septembrie; 

2. adeverinţă numai pentru fraţii sau surorile care sunt elevi sau studenţi (fraţii 
care au peste 18 ani şi nu sunt elevi sau studenţi nu se iau în calculul numărului de 
membri ai familiei); 

 3. adeverinţă  de la Circa Financiară pentru fiecare membru al familiei că nu 
deţine pământuri (mai mult decât permite legea) şi nu este privatizat, inclusiv pentru 
studentul bursier; 

4. declaraţie de la notariat pe proprie răspundere pentru studentul bursier că 
nu lucrează; 

5. pentru tata care nu lucrează declaraţie de la notariat; 
6. pentru mama casnică declaraţie de la Notariat sau de la Primăria din 

comună, că nu lucrează; 
7. pentru părinţii şomeri sau pensionari cuponul pe lunile iulie, august, 

septembrie, obligatoriu; 
8. pentru părinţii decedaţi copie după certificatul de deces; 
9. pentru părinţii divorţaţi copie după hotărârea de divorţ; 
10. venitul maxim pe membru de familie este de 1162 RON pentru lunile 

iulie, august, septembrie; 
11. orice act doveditor pentru orice sursă de venituri; 
12. cerere adresată doamnei decan pentru obţinerea bursei sociale pe sem. I, 

anul universitar 2018-2019; 

13. copie după cartea de identitate a studentului care să cuprindă codul 
numeric personal; 

14. copie act de identitate pentru fiecare membru al familiei; 
15. dosar mapă. 
 
NOTĂ: Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea 

vârstei de 35 de ani, conform Regulamentului privind acordarea burselor și a altor 
forme de sprijin material pentru studenți. 
http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studen
ti/Regulament_burse_%202017.pdf 

 
ACTELE SE DEPUN ÎN ZILELE DE 29 și 30 octombrie 2018 LA 

SECRETARIATUL FACULTĂŢII (între orele 10:00 și 12:00). 
DOSARELE INCOMPLETE SE RESPING. 
 

Notă: Vor depune dosare de bursă socială numai 
studenţii bugetari. 

 

DECANATUL 

http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente studenti/Regulament_burse_ 2017.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente studenti/Regulament_burse_ 2017.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente studenti/Regulament_burse_ 2017.pdf

