
 
 

ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE 

SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2021 / 2022 
 

TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR  

11 - 31 martie 2022  
 

(1) Cererea de solicitare a bursei sociale, la care se anexează următoarele documente: 

a) Declaraţie de venituri – tip, completată şi semnată de către student, care se regăsește în 

Regulamentul pentru acordarea burselor; 
b) Adeverinţă, din care să rezulte veniturile nete totale lunare, pe ultimele trei luni 

(OBLIGATORIU PE LUNILE DECEMBRIE 2021, IANUARIE 2022 ȘI FEBRUARIE 

2022), realizate de către fiecare din părinţii studentului; 
c) Dacă părinţii nu lucrează, declaraţie de la notar că nu lucrează; 

d) Dacă părinţii sunt divorţaţi, sentinţa de divorţ în care este specificat la cine este încredinţat 

copilul si suma pe care o primeste (alocatie) + cupoane de pensie alimentară; 

e) Dacă un părinte este decedat, certificatul de deces şi cupon pentru pensia de urmaş; 
f) Adeverinţă, din care să rezulte veniturile nete totale lunare, pe ultimele trei luni 

OBLIGATORIU PE DECEMBRIE 2021, IANUARIE 2022 ȘI FEBRUARIE 2022), ale 

soţului sau, după caz, ale soţiei; 
g) Adeverinţă de elev sau, după caz, Certificatul de naştere al fraţilor (surorilor), sau ale 

copiilor studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare, sau al copiilor aflaţi în plasament 

familial;  

h) Doar pentru studenţii cu boli grave, adeverinţă medicală eliberată de unitatea sanitară la 
care studentul este în evidenţă, vizată de Dispensarul Studenţesc al USAMVB Timişoara, în 

care să fie precizat în mod expres ca această adeverinţă a fost eliberată pentru a-i servi 

studentului la obţinerea bursei de ajutor social; 
j) Copie după cartea de identitate a studentului; 

k) Copie după certificatul de naştere a studentului; 

l) Adeverinţă ANAF (FINANŢE) sau declaraţie notarială din care să rezulte că nu realizează 

alte venituri în anul calendaristic 2021, respectiv 2022, atât studentul cât şi ceilalţi membrii 
ai familiei studentului. 

m) Salariul minim net 1.478,00 lei / lună / membru. 

 
Notă:  

(1) Dosarul pentru acordarea bursei sociale se depune în format fizic la secretariatul Facultății de Agricultură 

[perioadă depunere: 11 - 31 martie; program de lucru: luni – vineri; program depunere: 09:00-11:00]; 

(2) Dosarele incomplete se resping. 

 
Afișat la data de: 10.03.2022  


