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A N U N Ț 
 

Studenții cu vârsta sub 35 de ani, a căror familie nu a realiazat pe lunile IANUARIE, 
FEBRUARIE, MARTIE 2023 un venit net lunar mediu pe membru de familie mai mare 
decât 75% din salariul de bază minim net pe economie (valoarea netă = 1423,50 lei), 
pot depune cerere PENTRU OBȚINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL - OCAZIONALĂ – 
PENTRU semestrul II al anului universitar 2022/2023 (conform pct.4.2. - Anexa 1B din 
Regulamentul privind acordarea de burse). 
ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL – OCAZIONALĂ - 

SUNT URMĂTOARELE, DUPĂ CAZ: 
- cerere-declarație (formular tip – ANEXA 1 – se primește de la secretariat sau se descarcă de la 

ANUNTURI-INTRANET); 
- numărul contului bancar (IBAN) de la una dintre următoarele bănci: B.C.R., B.R.D., Raiffeisen, 

UniCredit, ING,Transilvania sau OTP.  
- copie după cartea de identitate a studentului(ei), a părinților şi a celorlalți membri ai familiei 

aflați în întreținerea părinților, 
- copie după certificatul de naştere al fraților/surorilor sub 14 ani; 
- copie după certificatul de căsătorie al studentului(ei) [dacă se cere bursă de ajutor social după 

venitul soției /soțului]; 
- copie după certificatul de naştere al copiilor studentului(ei); 
- adeverințe din care să rezulte veniturile salariale şi asimilate acestora pentru părinții 

studentului(e) şi, dacă este cazul, ale studentului(ei) pe lunile ianuarie, februarie și martie  2023 
(potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

- cupoane de pensie, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative 
(inclusiv ajutoare, indemnizații şi alte forme de sprijin cu destinație specială) pe lunile ianuarie, 
februarie și martie  2023 (în conformitate cu Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare); 

- cupoane de şomaj pe lunile ianuarie, februarie și martie  2023; 
- adeverință de la Primărie, în cazul în care se primeşte ajutor social pentru asigurarea venitului 

minim garantat; 
- cupoane de pensie de urmaş pe lunile ianuarie, februarie și martie  2023 + copie după certificatul 

de deces al părintelui/părinților (se aplică numai studenților până la 26 de ani); 
- cupoane de pensie alimentară pe lunile ianuarie, februarie și martie  2023 + copie după sentința 

de divorț a părinților (în cazul în care studentul şi/sau frații săi nu primesc pensia alimentară, deşi 
în sentința de divorț se prevede acest lucru, studentul sau părintele în grija căruia este studentul 
şi/sau frații săi, trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere despre acest fapt la notar sau 
la primăria localității unde îşi are/au domiciliul), 

- în cazul în care cupoanele de pensie (de orice fel) sau cupoanele de şomaj nu mai sunt în 
posesia persoanelor în cauză, atunci se cere adeverință doveditoare de la Casele de Pensii, 
respectiv de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă cu sumele primite pe lunile menționate 
mai sus; 
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- adeverințe de la Administrația Financiară (ANAF) pentru ambii părinți, student(ă) și ceilalți 
membrii ai familiei, privind veniturile nete obținute din: - activități economice realizate de către 
persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale sau familiale (conf. O.U.G. nr.44/2008 şi 
Legea nr.182/2016), - chirii, - meserii liberale, - valorificarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, - valorificarea unor bunuri mobile sau imobile, - câştiguri din jocuri de noroc, - 
dividende realizate în ultimele 12 luni (media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12), 
etc.  

- adeverințe de la primăria localității pe raza căreia îşi are domiciliul studentul/a, privind 
veniturile nete obținute din activități agricole de exploatare a proprietăților personale ale 
studentului şi ale familiei: terenuri agricole, creşterea animalelor, chirii, etc. (conf. prevederilor 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare). Atenție: pe 
adeverință trebuie trecută SUMA VENITURILOR ÎN LEI şi nu suprafața de teren agricol sau 
numărul de animale, etc.!!! 

- cupoane pentru alocațiile de stat pentru copii pe lunile ianuarie, februarie și martie 2023 (se iau 
în calcul la veniturile familiei şi alocațiile suplimentare, conf. Legii nr.61/1993, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare); 

- adeverințe de elev sau student de la frații/surorile studentului(ei), care urmează o formă de 
învățământ la cursuri de zi; 

- declarație pe proprie răspundere dată de fiecare părinte care nu realizează niciun venit, 
consemnată la notar sau la primăria localității unde îşi are domiciliul; 

- declarație pe proria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria localității 
unde îşi are domiciliul, pentru copii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează nicio 
formă de învățământ şi nici nu obțin venituri proprii; 

- în cazul în care familia studentului/ei nu realizează niciun venit, trebuie să ceară anchetă socială 
de la primăria localității unde domiciliază şi să aducă procesul verbal al anchetei, 

- adeverință de la casa de copii privind alocația de plasament (conf. Legii nr.272/2004, privind 
protecția copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), pentru studenții asistați 
de aceste instituții, şi documente din care să reiasă veniturile proprii ale studentului/ei pe lunile 
ianuarie, februarie și martie  2023  [adeverință de la Administrația Financiară (ANAF), adeverință 
de la locul de muncă, etc.]; 

- copie a hotărârii judecătoreşti privind darea în plasament familial a studentului(ei), adeverință 
privind alocația de plasament (conf. Legii nr.272/2004, cu modificările şi completările ulterioare), 
şi documente din care să reiasă veniturile proprii pe lunile ianuarie, februarie și martie  2023 ale 
studentului/ei aflat/e în plasament; [adeverință de la Administrația Financiară (ANAF), adeverință 
de la locul de muncă, etc.]. În cazul solicitantului/ei aflat/e în plasament familial, la calcularea 
venitului mediu net pe membru de familie nu se iau în considerare veniturile familiei care are 
copilul în plasament. 

- Anchetă socială în cazul studenților a căror părinți sunt plecați la muncă sau domiciliază în 
străinătate. Pentru părintele/părinții plecat/plecați în străinătate cu contract de muncă se iau în 
considerare veniturile de la angajatorul acestuia/acestora. Conversia în lei se face la cursul BNR 
din ultima zi a lunii pentru care este obținut venitul. Documentele justificative vor fi traduse în 
limba română de către un traducător autorizat. 

- adeverință pentru studentele care au venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau 
lehuzie sau indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare; 

- declarație pe propria răspundere a studentului(ei), din care să reiasă că el(ea) şi familia sa nu mai 
au alte venituri în afară de cele specificate în cerere (se primește de la secretariat sau se descarcă 
ANEXA 2 de la Anunțuri-Intranet); 
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- în cazul studentului/ei căsătorit/e, ambii soți având vârsta de până la 26 de ani, în cazul în care 
numai unul dintre soți are venituri, iar celălalt nu realizează venituri, venitul lunar mediu net se 
calculează ca medie între venitul net al membrului de familie care realizează venituri şi venitul 
mediu net al familiei din care provine persoana care nu realizează venituri; 

- în cazul studentului/ei căsătorit/e, ambii soți având vârsta de până la 26 de ani, în cazul în care 
niciunul dintre soți nu realizează venituri, venitul lunar mediu net se calculează ca medie a 
venitulrilor lunare medii nete ale celor două familii din care provin cei doi (studentul/a şi 
soția/soțul); 

- pentru studenții/ele cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia/eia se va 
calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia/eia și al persoanelor pe care le are în 
grijă (copii, soție/soț, etc.); 

- La calcularea venitului mediu net pe membru de familie nu se iau în considerare indemnizațiile 
pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizațiile pentru risc maternal, maternitate, 
creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav. 

- Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material in extenso se găseşte pe 
site-ul Univeristății Transilvania din Braşov la adresa: 
https://unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-
universitatii/studenti/Regulament_burse_23.11.2022.pdf 
 

Termenul de depunere a cererii pentru bursa de ajutor social – 
ocazională pe sem.II este: 24.04.2023. (sala A II 1) 


