DOSARELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN FIZIC LA
SECRETARIATUL FACULTĂŢII ÎN PROGRAMUL DE LUCRU
PERIOADA DE DEPUNERE 28.02.2022-18.03.2022
ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA BURSEI SOCIALE
A(1) Documentatia necesara obtinerii unei burse de ajutor social difera in
functie de situatia in care se afla studentul.
(2) In vederea obtinerii unei burse de ajutor social, studentii orfani de ambii parinti vor
depune umatoarele documente:
1) cerere tip, vizata de catre secretariatul facultatii;
2) copie a buletinului/ cartii de identitate;
3) copii ale certificatelor de deces ale parintilor;
4) documente justificative privind veniturile proprii, dupa caz:
a) cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmas
pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverinta de somaj;
c) adeverinta de venit net;
d) documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete
obtinute din salarii, din activitati autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice
autorizate, asociatii familiale, societati comerciale, activitati de exploatare a
proprietatilor personale ale studentului: terenuri agricole, paduri, etc., conform
prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal)
e) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca nu mai are si
alte venituri decat cele declarate .
f) adeverintă Primarie- venituri din activitatile agricole (Legea 571/2003, modificata si
actualizata);
(3) In vederea obtinerii unei burse de ajutor social, studentii proveniti din casele de copii
(centrele de plasament) sau plasament familial vor depune umatoarele documente:
1) cerere tip, vizata de catre secretariatul facultatii;
2) copie a buletinului/ cartii de identitate;
3) documente justificative privind situatia in care se afla:
a) adeverinta din care sa rezulte faptul ca solicitantul se afla in plasament;
b) copie a hotararii judecatoresti din care rezulta ca solicitantul se afla in
plasament familial;
4) documente justificative privind veniturile studentilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale, dupa caz:
a) cupoane sau adeverinta pentru alocatia de plasament;
b) adeverinta de somaj;
c) adeverinta de venit net, etc.;
5) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca nu are si alte
venituri decat cele declarate .
(4) In vederea obtinerii unei burse de ajutor social, studentii care solicita burse pe motive
medicale vor depune urmatoarele documente:
1) cerere tip,vizata de catre secretariatul facultatii;
2) copie a buletinului/ cartii de identitate;
3) certificat medical eliberat de un medic specialist. in certificatul medical prezentat de
student se va mentiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli
specificate ,

(5) In vederea obtinerii unei burse de ajutor social, studentii care provin din familii ale caror
venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decat cuantumul venitului
minim net pe economie vor depune urmatoarele documente:
1) cerere tip, vizata de catre secretariatul facultatii;
2) copie a buletinului/ cartii de identitate;
3) copii ale buletinelor/ cartilor de identitate ale parintilor;
4) copii ale certificatelor de nastere si ale buletinelor/ cartilor de identitate (daca este cazul),
ale celorlalti membri ai familiei, aflati in intretinerea parintilor;
5) adeverinte de elev sau de student pentru membrii familiei care urmeaza o forma de invatamant;
6) declaratie pe propria raspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, data la notar sau
la primaria localitatii in care isi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fara
discemamant sau copii minori aflati in intretinerea familiei, care nu urmeaza o forma de
invatamant s i nici nu obtin venituri proprii;
7) adeverinte privind cuantumul alocatiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
8) documente justificative privind veniturile studentilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale s i ale celorlalti membri ai familiei , dupa caz:
a) cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent
de natura acesteia) pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverinta de somaj;
c) adeverinta de venit net,.;
9) declaratie pe propria raspundere data de fiecare membru al familiei care nu obtine nici un fel
de venit in fata unui notar sau la primaria localitatii in care isi are domiciliul;
10) copie dupa certificatul de deces, in cazul in care studentul este orfan de un parinte, se
completeaza cu adeverinta/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmas pentru student si fratii
acestuia;
11) copie a hotararii judecatoresti, in cazul in care parintii sunt divortati, se completeaza cu
adeverinta/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student si fratii acestuia;

12) documente jutificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete obtinute din
salarii, activitati autorizate pentru toti membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, persoane
fizice autorizate, asociatii familiale, societati comerciale, activitati de exploatare a
proprietatilor personale ale studentului: terenuri agricole, paduri etc., conform prevederilor
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal);
13) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca el si familia sa nu mai
are si alte venituri.
14) adeverintă Primarie- venituri din activitatile agricole (Legea 571/2003, modificata
si
actualizata);
(6) Pentru studentii inmatriculati la cursurile cu frecventa, pentru familiile de studenti,
dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind urmatoarele documente:

1. studentii casatoriti, ambii cu varsta pana in 26 de ani si care nu obtin venituri
proprii vor depune documentele mentionate la aliniatul (5) pentru familia din care
provine fiecare sot, la care se adauga:
a) copie a certificatului de casatorie;
b) adeverinta de student pentru celalalt sot;
c) copii ale certificatelor de natere ale copiilor (daca este cazul);
2. student/a casatorit/a, sotia/ sotul nefiind studenta/ student: vor depune documentele
prezentate la aliniatul (5) pentru familia din care provine studentul, daca acesta nu
obtine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru sot, daca
studentul obtine venituri personale, copie a certificatului de casatorie, copii ale
certificatelor de natere ale copiilor (daca este cazul); pentru sot/ sotie se adauga:

a) copie a buletinului/ cartii de identitate;
b) adeverinta de venit net, adeverinta de somaj, cupoane sau adeverinta de la Casa de
Pensii privind cuantumul pensiei de urma pentru lunile care se iau in considerare,
etc.
c) documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete
obtinute din salarii, activitati autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice
autorizate, asociatii familiale, societati comerciale, activitati de exploatare a
proprietatilor personale ale studentului: terenuri agricole, paduri, etc., conform
prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal);
d) declaratie pe propria raspundere, data la notar a sotului/ sotiei care nu este
student/ studenta, din care sa reiasa ca nu are sau nu mai are si alte venituri decat
cele declarate, dupa caz;
e) declaratie pe propria raspundere a studentului, din care sa reiasa ca nu mai are
s i alte venituri decat cele declarate.
f) adeverintă Primarie- venituri din activitatile agricole (Legea 571/2003, modificata
si actualizata);

Dosarele de burse de ajutor social se preiau doar daca sunt complete!!.
B (1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau in considerare
veniturile realizate de membrii familiei, indiferent daca acestea sunt obtinute in tara sau in strainatate:
a) veniturile salariale si asimilate (spre exemplu: indemnizatii de insotitor, drepturi de autor,
venituri din activitati independente, etc.) obtinute de solicitantul bursei, parintii acestuia,
sotul sau sotia (Legea 571/2003, modificata s i actualizata);
b) venituri obtinute din proprietati personale sau ale familiei: chirii, rente, dobanzi, dividende,
etc. (Legea 571/2003, modificata i actualizata);
c) pensii, indiferent de natura lor (Legea nr.263/201 O);
d) indemnizatii de somaj (Legea 76/2002, modificata si actualizata);
e) alocatii de plasament (acordate in conformitate cu Legea 272/2004, modificata si actualizata);
f) venituri din activitatile agricole (Legea 571/2003, modificata si actualizata);
g) venituri din concedii medicale pentru sarcina si lehuzie, indemnizatii pentru creterea
copiilor, stimulente pentru matemitate (OUG 148/2005, modificata si actualizata);
h) indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca (Legea nr.263/2010);
i) alocatii de stat pentru copii (Legea 61/1993, modificata si actualizata).
(2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau in considerare:
a) burse
b) alocatii cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat
- ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintei, alocatia pentru copiii nounascuti
si altele asemenea;
- pentru un solicitant aflat in plasament familial, veniturile familiilor care au in
plasament copii (Legea 272/2004);
- alocatii ocazionale in caz de deces si de matemitate.
(3) Lunile care se iau in considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt:
a) pentru primul semestru : iunie, iulie, august;
b) pentru al doilea semestru: noiembrie, decembrie si ianuarie.
c) Documentele justificative de la Administratia Financiara se solicita pe ultimele 3 luni pentru
care exista situatii definitive inregistrate la Administratia Financiara;

(4) Venitul lunar net mediu, calculat ca medie a veniturilor lunare nete pentru cele trei luni luate
in considerare, pe membru de familie;
(5) Daca parintele este plecat in strainatate cu contract de munca se iau in considerare veniturile de
la angajatorul acestuia. Conversia in lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care
este obtinut venitul.
(6) Venitul mediu net pe membru al familiei se calculeaza, astfel: se cumuleaza toate veniturile
nete obtinute de membrii familiei pe cele trei luni, se imparte la trei (numarul de luni) si apoi la
numarul de membrii ai familiei, inclusiv cei aflati in intretinere.
(7) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ţinând
cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De specificat OBLIGATORIU pe adeverintele de la locul de munca :
1 Venit NET;
2 Salariatul beneficiaza sau nu de tichete de masa si daca da sa fie trecuta valoarea
acestora;

Venit NET/membru de familie este de 1432 L
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