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In aten{ia doamnei / domnului Administrator geflSecretar gef al facultagii
Vd transmitem prin prezenta adresi informaf iile gi documenta(ia privind acordarea
burselor sociale pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022, conform:
- Ordinului nr. 3392/27.02.2017, privind stabilirea Criteriilor generale de
acordare a burselor Si a altor forme de sprijin material pentru studenlii Si
cursanlii din invdldmdntul superior de stat, invdldmant cufrecvenld,'
- Regulamentului Serviciilor pentru studenfi, secfiunea Regulamentul de
acordare a burselor gi a altor forme de sprijin material pentru studenfi

Astfel, sala;iul 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 I al anului universitar 2021-2022 este de 1.386 lei/luni.

Cuantumul alocafiei de stat pentru lunile luate in calcul este:
- copiii in vArstd de pAnd la 2 ani (sau 3 ani, in cazul copiilor cu dizabilitltD

-

427 let/lund1,
- copiii cu dizabilitdli cu vdrsta cuprinsd intre 3 9i l8 ani - 427 leillund;
- copiii cu vArsta cuprinsd intre 2 gi 18 ani, precum qi pentru tinerii care au
implinit 18 ani si urmeazd cursurile invifdmintului liceal sau profesional,
organizate in conditriile legii, pind la terminarea acestor cursuri- 214 lerllund,.

Lunile care se iau in considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de
familie sunt: iunie, iulie si august 2021.
Dosarele se depun la secretariatele facultitilor in perioada: 04.10-15.10.2021.
Pentru cazurile in care existl suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii
pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului si prezinte raportul de anchetl

sociali, relliz

t

cu respectarea prevederilor legale, din care

si reiasl situafia exacti a

familiei acestuia.
domiciliazd in striinitate.

Potrivit ordinului mai sus menfionat, bursele de ajutor social se acordd, conform
urmdtoarelor prioritifi gi criterii.'
a) studenlilor orfani sau studenli provenili din casele de copii sau plasament familial,
in urmdtoarea ordine de prioritdli:
a.1. orfani de ambii pdrinli gi studen{i provenili din case de copii sau plasament
familial care nu au realizat in lunile iunie, iulie qi august 2021 un venit lunar net
mai mare decAt salariul debazd minim net pe economie;
a.2. orfani de un plrinte a c[ror familie nu a realizat in cele 3 luni (menf ionate mai
sus) un venit lunar net per membru de familie mai mare decdt salariul debazd minim net
pe economie;
b) studenlilor bolnavi TBC, care se afla in evidenfa unitdlilor medicale, celor care suferd
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorblie grave, insuficienfd renald cronicd,
astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatitd cronicd, glaucom, miopie gravd,
boli imunologice, boli rare, tulburdri din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie,
talasemie), surditate, fibrozd chisticd, cei infestafi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
poliartritd juvenild, spondilita anchilozantd sau reumatism articular, handicap locomotor;
c) studenlilor a cdrorfamilie nu realizeazd pe lunile iunie, iulie ;i august 2021 un venit
lunar net mediu pe membru de familie mai mare decdt salariul de bazd minim net pe
economie.

in vederea oblinerii unei burse de ajutor social, studenlii orfani de ambii pdrinli
vor depune urmdtoarele documente:
(l) cerere tip (anexa 1);
(2) copie dup[ certificatul de nagtere gi dupi cartealbuletinul de identitate;
(3) copie dupd certificatuVcertificatele de deces ale pdrintelui/ parinfilor;
(4) documente justificative privind veniturile proprii, dupd caz:
a) cupoane sau adeverin{i de la Casa de Pensii privind cuanumul pensiei de urmag
pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverin{d de gomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverin{i de salariu net pentru lunile care se iau in calcul;
(5) documente justificative de la Administrafia Financiard privind veniturile nete
obfinute din activitdli autonzate (ex. chirii, persoane f:zice autoruate, asociafii familiale,
societdfi comerciale) activitafi de exploatare a proprietililor personale: terenuri agricole,
piduri, etc - pentru lunile iunie, iulie gi august 2021 - conform prevederilor Legii nr.
22712015 privind Codul Fiscal;
(6) declarafie pe propria rdspundere a solicitantului, din care sd reiasd cd nu mai are gi
alte venituri decit cele declarate (anexa 2).
in vederea obJinerii unei burse de ajutor social, studenlii orfani de un pdrinte vor
depune urmdtoarele documente:
(1) cerere tip (anexa 1);
(2) copie dupd certificatul de nagtere gi dupd cartealbuletinul de identitate pentru student
Ei membrii familiei, dupd caz;
(3) copie dupd certificatul de deces al pdrintelui decedat;
(4) adeverin{e de elev sau de student pentru membrii familiei care urmeazd o formi de
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(5) adeverinfd de elev/student pentru membrii familiei care urmeaz6, o formd de
?nvdfdmdnt;
(6) declarafie pe propria rdspundere a unuia dintre pirin(i, datd la un notar sau la primdria
localitdlii in care igi are domiciliul, pentru copiii minori aflafi in intrefinerea familiei, care
nu urmeazi o formd de invd{dmdnt qi nici nu oblin venituri proprii;
(7) adeverinfa privind cuantumul alocafiei primite pentru copiii minori cu probleme
medicale;
(8) documente justificative privind veniturile studenfilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale gi ale pdrinf ilor acestora, dupd, caz:
a) cupoane sau adeverinfd de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
(indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverinfd de gomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverin{d de salariu net pentru lunile care se iau in calcul;
(9) declara{ii pe propria rdspundere, date de fiecare pdrinte care nu obline nici un fel de
venit, in fafa unui notar sau la primiria localit5lii in care igi are domiciliul (specif,rcate
lunile care se iau in calcul):
(10) copie a hotdrArii judecdtoregti, in can;J in care pdrinfii sunt divorfafi (se completeazd
cu adeverinld/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student gi frafii
acestuia);
(11) documente justificative de la Administrafia Financiard privind veniturile nete
obJinute din activit[1r autonzate (ex. chirii, persoane frzice autortzate, asociaf ii familiale,
societdfi comerciale) activitdti de exploatare a proprietdfilor personale: terenuri agricole,
pdduri, etc - pentru lunile iunie, iulie gi august 2021 - conform prevederilor Legii nr.
22712015 privind Codul Fiscal;
(12) declarafie pe propria rdspundere a solicitantului, din care sd reiasd cd nu are qi alte
venituri decAt cele declarate (anexa nr. 2).

Bursele sociale se acordi pe durata studiilor,

pini

la implinirea virstei de 35

de ani.

tn vederea ob{inerii unei burse de ajutor social, studenfii cu vffrsta cuprinsi
intre 26 de ani qi 35 ani vor depune urmdtoarele documente:
(1) cerere tip (anexa 1);
(2) copie a buletinului/ cirfii de identitate gi certificat de nagtere;
(3) documente justificative privind veniturile studenfilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale, dupd caz:
a) cupoane sau adeverinfd de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverinfd de qomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinfd de venit net pentru lunile care se iau in calcul;
(4) documente justificative de la Administrafia Financiard privind veniturile nete
obfinute din activitSli autorizate (ex. chirii, persoane fuice autoruate, asocia(ii familiale,
societd{i comerciale) activitdfi de exploatare a proprietdfilor personale: terenuri agricole,
piduri, etc - pentru lunile iunie, iulie qi august 202I - conform prevederilor Legii nr.
22712015 privind Codul Fiscal;
(5) declarafie pe propria rdspundere a solicitantului, din care sd reiasi cd acesta nu mai
are gi alte venituri decAt cele declarate (anexa ffi.2),
(6) documente justificative ale persoanelor pe care le are in grij[, precum copii, sofie etc,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

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

a) studenfii cisitorifi, ambii cu virsta pAni in 26 de ani gi care nu obfin
venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare so{, la
care se adaugd: copie a certificatului de cdsdtorie, adeverin![ de student pentru celdlalt
so{, copii ale certificatelor de nagtere ale copiilor (daca este cazul); venitul mediu net pe
membru al familiei se calculeazd. ca medie a veniturilor nete medii ale celor dou6 familii
din care provin cei doi studenfi;
b) student/i cisltorit/I, sofia/soful nefiind studentd/student: vor depune
documentele pentru familia din care provine studentul, dacl acesta nu ob{ine venituri
personale sau similar cu documentele enumerate pentru sof/so{ie (literele i v), daci
studentul obfine venituri personale, copie a certificatului de cdsdtorie, copii ale
certificatelor de nagtere ale copiilor (dacb este cazul); pentru sof/sofie se adaugS:
i) copie a buletinuluil cdqii de identitate;
irr) documente justificative de la Administrafia Financiari privind veniturile nete
obfinute drn activitdli autorizate (ex. chirii, persoane frzice attorizate, asociafii familiale,
societdfi comerciale) activitili de exploatare a proprietdfilor personale: terenuri agricole,
pdduri, etc- pentru lunile iunie, iulie qi august 2021 - conform prevederilor Legii nr.
22712015 privind Codul Fiscal;
v) declarafie pe propria rdspundere, datd la notar, din care sd reiasd cd nu are sau nu mai
are gi alte venituri decit cele declarate, dupd caz (qpecificate lunile care se iau in calcul).
Venitul mediu net pe membru al familiei se calculeazd conform algoritmului:
pentru familiile de studenJi in care unul dintre so{i 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 studen{i in care ambii sofi au venituri, venitul lunar net mediu se calculeazd ca
medie intre veniturile celor doi soti.

Bursa de ajutor social ocazional pentru imbriciminte gi incllfiminte se poate
acorda, la cerere, in cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de dou[ ori in
decursul unui an universitar, studenfilor cu unul sau ambii parinli decedafi, respectiv
pentru care s-a dispus mdsura de protecfie plasamentul, studenfilor defavorrza[i dn punct
de vedere socioeconomic, a cdror familie nu a realizat in cele 3 luni (iunie, iulie gi august
2021) un venit lunar net mediu pe membru de familie mare mare decdt salariul minim net
la nivel nafional.
Studen(ii care solicitd aceastd categorie de bursd atageazd,,la dosarul pentru bursa
de ajutor social, o cerere separatd, analiza dosarului realizdndu-se o singurd dat[.

Listele nominale cu studenfii facultifii beneficiari de burse sociale/ocazionale
aferente noului an/semestru vor fi transmise atAt in format Excel cit gi letric (sub
semniitura membrilor comisiei de burse a facultifii gi cu avizul Decanatului) la
Birou Probleme Sociale.

Listele vor avea inserati menfiunea ci tofi studenfii beneficiari propugi se
incadreazi in cerinfele specifice conform Ordinului nr. 3392127.02.2017 gi ale
Regulamentului Serviciilor pentru studenfi (secfiunea Regulamentul de acordare a
burselor gi a altor forme de sprijin material pentru studenfi).

Director D.C.C. in rimar,
Andreea Stru iu

intocmit,
adm.fin. Roxapa Dragalina

f7

/./
,/

-Anexe

Ia Regulementul

wwr+'.uaic.ro

de scordErFe g

sfirdenti:

burselor gi a altor forme de sprijin
mstenal pentru

.{nexa nr. l.

Domlule R.ector.

fq\

Subse,lr:aarui

stucient/ studeaii la Facultaiea de
specializarea

domeaiuV

gupa_.

I

\

cNP
BVCI seria
'_;iog sI binevoiF a-mi apiobag ewrsqeo!
acordaiea. in
!' i,-ru-r
anut universitar
ZU
Zn--zo_
'rnr'Ersl'Er
soiii't aceastE bursE a*arid in vedere urmEtoarel"

-ot.r--,

ia

anul

;;;:i,*.^, ajutor sociar.
.^^:^r '

_ bursei de

s

in vederea obtingrii cireptului de bursl scciali, declar
toate veuiturile obtrnute in famr]ie :

Saiarii nete totale
AIocaS.i db stat
AJte ajutoare

p.rtr"

pffi

"opii

stat

Venituri ciin spa$i proprii
Venituri din agriculturd

ir.hEE

ll

2

ase

NrrmErul elevilor
|

Numimi studentilor
Num5rul copilor prescolari
\4EI.]TIUL I{ET h,E
FAMILIE (V'nm= A/ B)

comp

leteazi cu majusc.r

re, nu mere, iniliar a

tatirui

5se

gi pren

u

mere

completeazE pentru incadrare Tntr-o categorie
de bursi (orfun, plasament familial, provenit
din casele de copii, caz medical, venituri mici)
54

IU

i-

\--.

NotE

Data

Se,mEtr:ra

Domnuiui Recior aI rJriversit5tii i'Alexandnr Ioan cuza" rasi

(

|

'._

I

E

\--

3t

RoM.f-xr.n

a

B-dul "Caroi I ", rLr. l l, ;00505- IA-SI
. tel. 0132201010, . 0232201 121
rtry,v,.uaic.lo

-A.nexa

ni.

l

l-)an
I erati e
s vv1**--vt

Subse arul
t,v,r.

l--:^1 lll2ltl

I chrdent i'i\ el fq\
q
\s/
\q/

(a),

domeniul/

I

alP

ini
BI/ CI seria

) ontn2

, nr.

='-r'

domiciliat
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declarafii, declar pe propria rEspundere
2
, alie venituri decdt cele declarate si
ci nu am cunoqtinfd cd pErinlii mei au oblinui alte venituri decAt cele declarate; nu sunt angajfnu
primesc pensie, nu primesc ajuior de gomaj, nu defin proprietifi $i, prin unrrare, nu obtin venituri din
exploatarea proprietd$.loi, nu obfin veninri din agricultrrE, nu obtin venituri ciin activitEli autorizate,
nu obtin d-ividencie. nu detin conturi de econornii3.
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