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Vd transmitem prin prezentaadresd informatiile gi documentalia privind acordarea
burselor sociale pentru semestrul al Il-lea, anul universitar 20lg-i020, conform:
- Ordinului nr. 3392127.02.2017, privind stabilirea Criteriilor generale de

-

acordare a burselor 5i a altor forme de sprijin material pentru studenlii
Si
cursanlii din invdydmdntul superior de stat, tnvdldmdnt cufrecientrd;
Regulamentului Serviciilor pentru studen{i, secliunla Regulamentul de
acordare a burselor gi a altor forme de sprijin material p-entru studenJi

Astfel, salariul minim net pe economie care se ia in calcul, pentru stabilirea
venitului minim net pe membru de familie, in vederea acorddrii burselor sociale pentru
semestrul al II- lea al anului universitar 2019-2020 este de 1263 lei/lunr.

cuantumul alocafiei de stat pentru runile luate in calcul este:
- 300 de lei/lunl - copiii in vdrstd de pdni la2 ani (sau 3 ani, in cazul copiilor cu

dizabilitdli);

- 300 de lei/luni - copiii cu dizabilitdli cu vdrsta cuprinsd intre 3 qi 18 ani;
- 150 de lei/luni - copiii cu vdrsta cuprinsd intre2 gi 18 ani, precum;i pentru

tinerii care au implinit 18 ani gi urmeazd cursurile invdldmdntului liceal sau
profesional, organizate in condiliile legii, pdnd la terminarea acestor cursuri.
Lunile care se iau in considerare pentru stabilirea venitului net pe membru
familie sunt: octombrie, noiembrie pi decembrie Z0lg.

de

Pentru cazurile in care existi suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii
pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului sI prezinte raportul de anchetl
1

sociali' realizat cu respectarea prevederilor legale, din care s[ reiasi situafia exact[
familiei acestuia.

a

Potrivit ordinului mai sus menfionat, bursele de ajutor social se acordd, conform
urmdtoarelor prioritifi gi criterii..
a) studenlilor orfani sau studenli provenitri din casele de copii sau plasament
familial,
in urmdtoarea ordine de prioritdli:
a.1' orfani de ambii pdrinli gi studenfi provenili din case de copii sau plasament
familial care nu aurealizat in lunile octombrie, noiembrie qi decembrie 2019 un
venit lunar net mai mare decdt salariul debazd,minim net pe economie;
a.2. orfani de un pdrinte a cdror familie nu a realizat in cele 3 luni (menfionate mai
sus) un venit lunar net per membru de familie mai mare decdt salariul de bazd minim net
pe economie;
b) studenlilor bolnavi TBC, care se afla in evidenla unitafllor medicale, celor care sufera
de diabet, boii maligne, sindromuri de malabsorblie grave, insufrcienld renala cronicd,
astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatitd cronicd, glaucom, miopie gravd,,
boli imunologice, boli rare, tulburdri din spectrul autist, boli hematologice lhemofitie,
talasemie), surditate, ftbrozd, chisticd, cei infestali cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
poliartritd juvenilE, spondilita anchilozantd sau reumatism articular, handicap locomotor;
c) studenlilor a cdrorfamilie nu realizeazd pe lunile octombrie, noiembrii decembrie
;i
2019 un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mure decdt saluriul de buzd
minim net pe economie.

in vederea oblinerii unei burse de ajutor social, studenlii orfani de ambii pdrinli
vor depune urm[toarele documente:
(1) cerere tip (anexa 1);
(2) copie dupd certificatul de nagtere gi dupi cartea/buletinul de identitate;
(3) copii dupi certificatele de deces ale pdrintelui/ parin{ilor;
(4) documente justificative privind veniturile proprii, dupd, caz:
a) cupoane sau adeverinld de la Casa de Pensii privind cuanumul pensiei de urmag
pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverinti de gomaj pentru lunile care se iau in calcui;
c) adeverintd de salariu net pentru lunile care se iau in calcul;
(5) documente justificative de la AdministraJia Financiard privind veniturile nete
oblinute din activitdli autorizate (ex. chirii, persoane frzice autorizate, asociatii familiale,
societdti comerciale) activitdli de exploatare a proprietdlilor personale: terenuri agricole,
pd.duri, etc - pentru lunile octombrie, noiembrie qi decembrie 2019 - conform
prevederilor Legii m.22712015 privind Codul Fiscal;
(6) declaratie pe propria rdspundere a solicitantului, din care sd reiasd cd nu mai are gi
alte venituri decdt cele declarate (anexa2).
'in

vederea obfinerii unei burse de ajutor social, studenfii

orfoni de un
depune urmitoarele documente :
(i) cerere tip (anexa 1);
^ (2)
copie dupd certificatul de nagtere gi dupd cartealbuletinul de identitate;
(3) copii dupd certificatul de deces al pdrintelui;

pdrinte vor

(4) adeverinte de elev sau de student pentru membrii familiei carc urmeazd o formd de
invdldmdnt;

(5) documente justificative privind veniturile proprii, dupd. caz, pentru student gi pentru
pdrintele in viaf5:
a) cupoane sau adeverintd de la Casa de Pensii privind cuanumul pensiei de urmag
pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverinld de gomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinld de salariu net pentru lunile care se iau in calcul;
(6) documente justificative de la Administrafia Financiard privind veniturile nete
obJinute din activitdli autorizate (ex. chirii, persoane ftzice autoiizate,asocialii familiale,
societdli comerciale) activitdji de exploatare a proprietdfilor personale: terenuri agricole,
pdduri, etc- pentru lunile octombrie, noiembrie gi decembrielOtg - conform prevederilor
Legii nr. 227 /2015 privind Codul Fiscai;
(7) declara[ie pe proprie rdspundere, datd de p[rintele in via]d, care nu ob]ine nici un fel
de venit, in fala unui notar sau la primdria locatitdfii in care igi are domiciliul (se specifrcd
lunile care se iau in calcul);
(8) declaratie pe propria rdspundere a solicitantului, din care sd reiasd cd nu mai are gi
alte venituri decdt cele declarate (anexa2).
Studenlii provenili din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament
familial vor depune urmitoarele documente:
(1) cererea tip (anexa 1);
(2) copie dupd certificatul de nagtere gi dup[ carteal buletinul de identitate;
(3) documente justificative privind situatia in care se afl6:
a) adeverinld din care s[ rezulte cd solicitantul provine dintr-un centru de

_

plasament;

b) copie a hotdrdrii judecdtoregti din care sd rezulte cd solicitantul se afl6
in plasament familial;
(4) documente justificative privind veniturile studenlilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale, dupd, caz:
a) cupoane sau adeverintd pentru alocalia de plasament;
b) adeverinld de gomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinld de salariu net pentru lunile care se iau in calcul ;
(5) declaralie pe propria rdspundere a solicitantului, din care sd reiasd cd nu mai are alte
si
venituri decit cele declarate (anexa 2).
Studenlii care solicitd bursa medicald vor depune urm[toarele documente:
(1) cerere tip (anexa 1);
(2) copie dupd certificatul de nagtere gi dupd carteal buletinul de identitate;
(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat demedicul de familie al
studentului gi de medicul dispensarului studeniesc in rcza c[ruia sunt arondafi studentii
Universitdlii,,Alexandru roancuza" Iagi (cabinetul medical din cdminul nr. g).

in vederea oblinerii unei burse de ajutor social, studenlii care provin din familii
ale cdror venituri lunare nete pe membru de famitie sunt mai mici decdt salariul de
bazd minim net pe economie (studenli sub 26 ani) vor depune urmdtoarele documente:
(1) cerere tip (anexa 1);
(2) copie dupd certificatul de nagtere gi dupd cartealbuletinul de identitate;
(3) copie ale buletinelor/carfile de identitate ale pirinfilor;
(4) copii ale certificatelor de nagtere gi ale buletinelor/cdrfilor de identitate (dac6 este
cantr), ale celorlalli membri ai familiei, aflali in intrelinerea pdrinJilor;

(5) adeverin{e de elev sau de student pentru membrii familiei care wmewEi o form6

de

invdldm6nt;
(6) declaralii pe propria rdspundere a unuia dintre pdrinJi, datd la un notar sau la primdria
localitafi in care igi are domiciliul, pentru copiii minori aflati in intretinerea familiei, care
nu urmeazd o formd de invdtdmdnt gi nici nu oblin venituri proprii;
(7) adeverinle privind cuantumul alocaliei primite pentru copiii minori cu probleme
medicale;
(8) documente justificative privind veniturile studenlilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale gi ale pdrin{ilor acestora, dupd,caz:
a) cupoane sau adeverinjd de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
(indiferent de natura acesteia) pentru lunite care se iau in considerare;
b) adeverinJd de gomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinld de salariu net pentru lunile care se iau in calcul;
(9) declarafii pe propria rdspundere, date de fiecare pirinte care nu obline nici un fel de
venit, in fala unui notar sau la primdria localitdtii in care igi are domiciliul (specificate
lunile care se iau in calcul);
(10) copie a hotdrdrii judecdtoregti, in cazul in care pdrinJii sunt divorfaJi (se completeazd
cu adeverintd/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student gi fralii
acestuia)
(11) documente justificative de la Administrafia Financiard privind veniturile nete
oblinute din activitdli autorizate (ex. chirii, persoane frzice autorizate, asociatii familiale,
societdti comerciale) activitdli de exploatare a propriet[fitor personale: terenuri agricole,
pdduri, etc- pentru lunile octombrie, noiembrie decembrie )Otg - conform prevederilor
;i
Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal.
(12J declaralie pe propria rdspundere a solicitantului, din care sd reiasd cd nu
are qi alte
venituri dec6t cele declarate (anexa ff. 2).

de ani.

Bursele sociale se acord[ pe durata studiilor, pAnd la implinirea virstei de 35

in vederea ob{inerii unei burse de ajutor social, studenfii cu virsta cuprins[
intre 26 de ani gi 35 ani vor depune urmdtoarele documente:
(1) cerere tip (anexa 1);
(2) copie a buletinului/ cdrfii de identitate gi certificat de nagtere;
(3) documente justificative privind veniturile studenlilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale, dupd, caz:
a) cupoane sau adeverintd de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverintd de gomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinfd de venit net pentru lunile care se iau in calcul;
(4) documente justificative de la Administralia Financiard privind veniturile nete
oblinute din activitdti autorizate (ex. chirii, persoane ftzice autoiizate, asociafii familiale,
societdli pomerciale) activitdli de exploatare a proprietd{ilor personale: terenuri agricole,
pdduri, etc- pentru lunile octombrie, noiembrie qi decembrie 2019 - conform prevederilor
Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal:
(5f declaralie pe propria rispundere a solicitantului, din care sd reiasa cd acesta nu mai
aie gi alte venituri decdt cele declarate (anexa *.2);
(6) documente justificative ale persoanelor pe care le are in grijd, precum copii, sotie etc,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pentru familiile de studen{i, dosarele cuprind urmitoarele documente
(conform "Regulamentului Serviciilor pen{u studenli, secfiunea Regulamentul de
acordare a burselor gi a altor forme de sprijin material pentru studenfi" gi Normelor de
evaluare a dosarelor depuse in vederea acorddrii diferitelor categorii de burse de aiutor
social):

a) studenfii cisitorifi, ambii cu virsta pini in 26 de ani qi care nu obfin
venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare so!, la
care se adaug6: copie a certificatului de cdsdtorie, adeverinld de student pentru celdlalt
sot, copii ale certificatelor de nagtere ale copiilor (dacd este cazul); venitul mediu net pe
membru al familiei se calculeazd ca medie a veniturilor nete medii ale celor doud familii
din care provin cei doi studenli;
b) student/fl cisltorit/i, sotia/sotul nefiind studentd/student: vor depune
documentele pentru familia din care provine studentul, daci acesta nu obfine venituri
personale sau similar cu documentele enumerate pentru sot/solie (literele i- v), daci
studentul obfine venituri personale, copie a certificatului de cSsdtorie, copii ale
certificatelor de nagtere ale copiilor (dac6 este cazul); pentru so/sofie se adaugd:
i) copie a buletinulull c14ii de identitate;
iv) documente justificative de la Administralia Financiard privind veniturile nete
ob{inute din activitdli autorizate (ex. chirii, persoane ftzice autorizate, asociaiii familiale,
societIli comerciale) activititi de exploatare a proprietdlilor personale: terenuri agricole,
pdduri, etc- pentru lunile octombrie, noiembrie gi decembrie 2019 - conform prevederilor
Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal.
v) declara{ie pe propria rdspunderr, date la notar, din care sd reiasd cd nu are sau nu mai
are gi alte venituri decdt cele deciarate, dupd,caz (specificate lunile care se iau in calcul).
Venitul mediu net pe membru al familiei se calculeazd conform algoritmului:
pentru familiile de studenti in care unul dintre soti are venituri, iar celdlalt nu, venitul
lunar net mediu se calculeazd ca medie intre venitul membrului familiei gi venitul net al
familiei din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile
de studenfi in care ambii soJi au venituri, venitul lunar net mediu se calcuLeazd, ca
medie intre veniturile celor doi soti.

Bursa de ajutor social ocazional pentru imbriciminte gi incllflminte se poate
acorda, la cerere, in cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de doud ori in
decursul unui an universitar, studen{ilor cu unul sau ambii pdrin}i decedali, respectiv
pentru care s-a dispus mdsura de protectie plasamentul, studenlilor defavoriza\i dinpunct
de vedere socioeconomic, a c[ror familie nu a realizat in cele 3 luni (octombrie,
noiembrie qi decembrie 2019) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare
decdt salariul minim net la nivel national.
Studentii care solicitd aceastd categorie de bursd ataqeazd,,ld dosarul pentru bursa
de ajutor social, o cerere separatd, analizadosarului realizdndu-se o singuraaita.

