ACTELE NECESARE OBŢINERII BURSEI SOCIALE
SEM. II an universitar 2018 - 2019
Documentele de venit se aduc pentru lunile: noiembrie,
decembrie-2018, ianuarie-2019.
Documentaţia necesară obţinerii unei burse sociale:
a) În vederea obţinerii unei burse sociale, studenții „caz social” vor întocmi un dosar
care trebuie să cuprindă următoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 1, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) (pentru studenţii orfani de unul sau ambii părinţi)
• copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
• cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
• adeverinţa de şomaj;
• adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete
obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului:
terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
4) (pentru studenţii care provin din centre de plasament familial)
• adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de
plasament;
• copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în
plasament familial
5) (pentru studenţii bolnavi)
• certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de
familie al studentului. În certificatul medical se prezintă evoluția și tabloul
clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în
prevederile Art. 31 litera b).
b) În vederea obținerii unei burse sociale, studenţii care provin din familii ale căror
venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul
venitului minim net pe economie vor depune la secretariatul facultății un dosar care
va cuprinde următoarele documente:
• copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
• copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă
este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
• adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o
formă de învăţământ, din care să rezulte că nu beneficiază de burse sau de
alte forme de sprijin material;
• declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la
primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în
întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin
venituri proprii;
• adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori;

• documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice
autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);
• declaraţie pe propria răspundere dată de părintele care nu obţine nici un fel de
venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
• copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un
părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
• copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se
completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare,
pentru student şi fraţii acestuia;
• adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile
nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
• pentru studenţii căsătoriţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri, venitul
lunar net mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale
celor 2 familii din care provin cei 2 studenţi (dacă e cazul);
• pentru studenţii căsătoriţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu,
venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului
familiei care realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care
provine membrul familiei care nu realizează venituri (dacă e cazul);
• pentru studenţii căsătoriţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar mediu
se calculează ca medie între veniturile celor 2 soţi.
• declaraţie pe propria răspundere a solicitantului bursei, din care să reiasă că el
(şi familia – dacă e cazul) nu are şi alte venituri decât cele declarate (Anexa
nr. 2).
Stabilirea venitului net pe membru al familiei.
(1)
Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează,
până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor
aflați în grija lor, respectiv ale membrilor familiei aflate în grija studentului: soție, copii dacă
este cazul, luând în calcul:
• veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
• pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de
război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul
I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare;
• venituri obținute din activități agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
• alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind
alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
• alocații de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

• venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau
indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
• ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate
din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri
externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la alte
persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă,
inclusiv indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și
îngrijirea copilului bolnav;
• veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
• drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen
redus, studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională,
ordine publică și siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale
gradaților și soldaților concentrați sau mobilizați;
• orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
182/2016;
• orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
• dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează
prin raportarea acestora la 12.
(2) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net se va
calcula ținând cont doar de veniturile personale ale studentului și ale persoanelor pe care le
are în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Regimul declaraţiei pe propria răspundere
(1) Declaraţia pe propria răspundere va fi olografă, în faţa persoanei care primeşte
dosarul şi care are responsabilitatea verificării acestuia.
(2) Persoana din cadrul facultăţii care, în conformitate cu fişa postului, este
responsabilă să primească şi să verifice dosarul studentului solicitant de bursă
socială, va menţiona pe declaraţie: ”dată în faţa mea, astăzi...”, va preciza data
şi va semna.
(3) În principiu, declaraţia pe propria răspundere are forma prezentată în Anexa 2.
Comisiile de evaluare a dosarelor pot accepta, dar nu pot impune, completarea
dosarului pentru bursa socială cu declaraţia pe propria răspundere dată în faţa
unui notar.
Dosarele de burse sociale se preiau doar dacă sunt complete.
(1) Bursa pentru ajutor social ocazional se acordă unui student de cel mult 2 ori pe an
universitar, în cuantum egal cu cuantumul lunar al bursei sociale, indiferent dacă studentul
mai beneficiază de altă categorie de bursă.
(2) Tipuri de burse de ajutor social cu caracter ocazional:
• bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate
acorda studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social,
studenţilor proveniţi din casele de copii, din plasament familial sau din
încredinţare, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare

depunerii cererii un venit lunar mediu net pe membru de familie, calculat ca
medie a veniturilor nete ale celor trei luni, mai mare decât 75% din venitul
minim net pe economie. Această categorie de bursă de ajutor social se acordă
în urma unei cereri depuse la începutul semestrului, la secretariatul facultăţii,
însoţită de acte doveditoare corespunzătoare şi aprobată de Comisia de
acordare a burselor pe facultate.
• bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, constă într-o bursă
pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului
nou-născut. Se poate acorda studentei sau studentului a cărui soţie nu
realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă.
• bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda
studentului/ei pentru decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau în
caz de deces al studentului/ei necăsătorit(a) sau căsătorit(ă), cu soţ/soţie care
nu realizează venituri. Bursa se poate acorda şi în cazul decesului părintelui
întreţinător.
(3) Ultimele 2 tipuri de burse pentru ajutor social ocazional se acordă pe baza cererii
studentului, însoţită de acte doveditoare corespunzătoare şi aprobată de către Comisia de
burse pe facultate. Cererea va fi depusă în termen de 30 zile lucrătoare de la producerea
evenimentului.
(4) Bursele pentru ajutor social cu caracter ocazional se acordă studenţilor care
studiază pe locuri finanțate de la buget sau cu taxă, de la programele de licenţă şi master, în
limita fondului de burse destinat finanţării acestui tip de bursă.
Precizări privind cuantumul salariului minim
Salariul minim brut, pentru lunile noiembrie — decembrie 2018 este în valoare de
1900 lei / lună iar în luna ianuarie 2019 este în valoare de 2080 lei / lună.
În urma efectuării scăderii contribuțiilor sociale și a impozitului pe salariu (calculul
incluzând deducerea pentru o persoana, presupunând că este un copil în întreținere, respectiv
studentul care solicită bursa socială), rezultă un salariu minim net în valoare de 1178 lei /
lună pentru lunile noiembrie și decembrie 2018 iar pentru luna ianuarie 2019 rezultă un
salariu minim net în valoare de 1279 lei / lună.
Aceste informații se folosesc la încadrarea veniturilor studenților pentru bursa socială
din semestrul II al anului universitar 2018-2019.

Documentele se depun la camera IM205.
TERMEN DE DEPUNERE: 1 martie 2019

