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of

Avizat,
Director General-Administrativ,

COlt

Catre,
Facultatea de _ _ _ _ _ _ _ _ __
In atentia Doamnei I Domnului Administrator $e£'Secretar $ef de Facultate
Vii transmitem prin prezenta adresii informatiile ~i documentatia privind acordarea
burselor sociale pentro semestrui I, anul universitar 2018-2019, conform:
Ordinului nr. 3392127.02.2017, privind stabilirea Criteriilor generale de
aeOl'dare a burselor "i a altar forme de sprijin material pentru studentii "i
cursanpi din invatamantul superior de stat, invatamant eufreeventa;
Regulamentului Serviciilor pentru studenti, sectiunea Regulamentul de
acordare a burselor ~i a altor forme de sprijin material pentru studenti
http://www.uaic.ro/wp-content!uploads/20 131 12!Re£ulamentlll-Servieiilor-pentlllStudenti-modificat-27 -05 -20 14.pdf
Astfel, salariul minim net pe economie care se ia in calcul, pentro stabilirea
venitului minim net pe membru de familie, In vederea acordiirii burselor sociale pentru
semestrull al anului universitar 2018-2019 este de 1162 lei/luna.
Lunile care se iau ill considerare pentru stabilirea venitnlui net pe membru de
familie sunt: iunie, iulie ~i august 2018.
Dosarele se depun la Secretariatele Facultatilor in perioada: 08.1019.10.2018.
Pentru cazurile in care exista suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii
pentru acordarea bnrsei sociale poate solicita studentului sa prezinte raportul de ancheta
sociaHi, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care sa reiasa situatia exacta a
familiei acestuia.
Ancheta sociala este obligatorie In cazulln care parintii studentului/ei lucreaza sau
domiciliaza In strainatate.
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Potrivit ordinului mai sus menlionat, bursele de ajutor social se acorda, conform
urmatoarelor priorit1ili ~i criterii:
a) studell{ilor ol/alli sau studell{i provelli{i dill casele de copii sau plasamentfamilial,
In urmatoarea ordine de prioritali:
a.l. orfani de arnbii parinli ~i studenli proven iIi din case de copii sau plasament
familial care nu au realizat In lunile iunie, iulie ~i august 2018 un venit lunar net
mai mare dedit salariul de baza minim net pe economie;
a.2. orfani de un parinte a caror familie nu a realizat In cele 3 luni (menlionate mai
sus) un venit lunar net per membru de familie mai mare decat salariul de baza minim net
pe economle;
b) studen{ilor bolnavi TBC, care se afla In evidenla unitalilor medicale, celor care sufera
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorblie grave, insuficienla renala cronica,
astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava,
boli imunologice, boli rare, tulburari din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie,
talasemie), surditate, fibroza chistica, cei infestali cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut, handicap
locomotor;
c) studen{ilor a ciirorfamilie nu realizeazii pe lunite iunie, iulie ~i august 2018 Ull vellit
lunar Ilet l1lediu pe mel1lbru de fal1lilie l1lai mare dedit salariul de bazii minim net pe
econontie.
In vederea oblinerii unei burse de ajutor social, studenrii OI/ani de ambii piirin{i
vor depune urmatoarele documente:
(1) cerere tip (anexa 1);
(2) copie dupa certificatul de na~tere ~i dupa cartea! buletinul de identitate;
(3) copii dupa certificate Ie de deces ale parinteluil parinlilor;
(4) documentejustificative privind veniturile proprii, dupa caz:
a) cupoane sau adeverinla de la Casa de Pensii privind cuanumul pensiei de urma~
p entru lunile care se iau In considerare;
b) adeverinla de ~omaj pentru lunile care se iau ill calcul;
c) adeve11nla de salariu net pentru lunile care se iau in caleul;
(5) documente justificative de la Administralia Financiara privind veniturile nete
oblinute din activitali autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asocialii farniliale,
societali comerciale) activitali de exploatare a proprietalilor personale: terenuri agricole,
piiduri, etc- pentru lunile iunie, iulie ~i august 2018 - conform prevederilor Legii ill'.
227/2015 privind Codul Fiscal;
(6) declaralie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca nu mai are ~i
alte venituri dedit cele declm'ate (anexa 2).
In vederea oblinerii unei burse de ajutor social, studen{ii OI/ani de Ull piirinte VOl'
depune urmatoarele documente:
(1) cerere tip (anexa I);
(2) copie dupa certificatul de na~tere ~i dupa cartea! buletinul de identitate;
(3) copii dupa certificatul de deces al parintelui;
(4) adeverinle de elev sau de student pentru membrii familiei care unneaza 0 forma de
Invalamiint;
(5) documente justificative privind veniturile proprii, dupa caz, pentru student ~i pentru
parintele In viala:
a) cupoane sau adeverinla de la Casa de Pensii privind cuanumul pensiei de urma~
pentru lunile care se iau In considerare;
2

b) adeverinta de ~omaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinta de salariu net pentru lunile care se iau in calcul;
(6) documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete
obtinute din activitati autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale,
societati comerciale) activitati de exploatare a proprietalilor personale: terenuri agricole,
paduri, etc- pentru lunile iunie, iulie ~i august 2018 - conform prevederilor Legii m.
227/2015 plivind Codul Fiscal;
(7) declaralie pe proprie raspundere, data de parintele in viala, care nu obline nici un fel
de venit, in fala unui notar sau la primaria localitalii in care i~i are domiciliul (se specific a
lunile care se iau in calcul);
(8) declaralie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca nu mai are ~i
alte venituri dedit cele declm·ate (anexa 2).

Studenrii proveniri din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament
familial vor depune urmatoarele documente:
(1) cererea tip (anexa 1);
(2) copie dupa certificatul de na~tere ~i dupa cartea/ buletinul de identitate;
(3) documente justificative privind situalia in care se afla:
a) adevelinta din care sa rezulte ca solicitantul provine dintr-un centru de
plasament;
b) copie a hotararii judecatore~ti din care sa rezulte ca solicitantul se afla
in plasament familial;
(4) documente justificative privind veniturile studenlilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale, dupa caz:
a) cupoane sau adeverinta pentru alocatia de plasament;
b) adevelinta de ~omaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adevelinla de salariu net pentru lunile care se iau in calcul ;
(5) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca nu mai are ~i alte
venituli decat cele declarate (anexa 2).
Studenrii care solicita bursa medicala vor depune urmatoarele documente:
(1) cerere tip (anexa 1);
(2) copie dupa certificatul de na~tere ~i dupa cartea/ buletinul de identitate;
(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al
studentului ~i de medicul dispensarului studentesc In raza caruia sunt arondati studentii
Universitatii "Alexandru loan Cuza" la~i (Cabinetul medical din caminul nr. 8).
In vederea oblinerii unei burse de ajutor social, studenrii care provin dinfamilii
ale caror venituri lunare nete pe membru de familie sunf mai mici dedit salariul de
baza minim net pe economie (studenri sub 26 ani) vor depune urmatoarele documente:
(1) cerere tip (anexa I);
(2) copie dupa certificatul de na~tere ~i dupa cartea/ buletinul de identitate;
(3) copie ale buletinelor/cartile de identitate ale parintilor;
(4) copii ale certificatelor de na~tere ~i ale buletinelor/cartilor de identitate (dad. este
cazul), ale celorlalti membri ai familiei, aflati In intrelinerea parintilor;
(5) adevelinte de elev sau de student pentru membrii familiei care urmeaza 0 forma de
invalamant;
(6) declaralii pe propria raspundere a unuia dintre parinti, data la un notar sau la primaria
localitalii In care l~i are domiciliul, pentru cop iii minori aflali In Intrelinerea familiei, care
nu urmeaza 0 forma de invatamant ~i nici nu obtin venituri proprii;
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(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 ~i ale parintilor acestora, dupa caz:
a) cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pens lei
(indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau 1n considerare;
b) adeverinta de ~omaj pentru lunile care se iau In caleul;
c) adeverinta de salariu net pentru lunile care se iau In caleul;
(9) declaratii pe propria raspundere, date de fiecare parinte care nu obline nici un fel de
venit, In fata unui notar sau la primaria localitatii In care l~i are domiciliul (specificate
lunile care se iau 1n caleul);
(10) copie a hotararii judecatore~ti, In cazulln care parintii sunt div0I1ati (se completeaza
cu adeverintil.! cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student ~i fi'atii
acestuia)
(II) documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete
obtinute din activitati autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale,
societati comerciale) activitati de exploatare a proprietatilor personale: terenuri agricole,
paduri, etc- pentru lunile iunie, iulie ~i august 2018 - conform prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal;
(12) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca nu are ~i alte
venituri decat cele declarate (anexa nr. 2).
Bursele socia Ie se acorda pe durata studiiIor, pana Ia Implinirea varstei de 35
de ani.
In vederea obtinerii unei burse de ajutor social, studenlii cu varsta cuprinsa
1ntre 26 de ani §i 35 ani vor depune urmatoarele documente:
(1) cerere tip (anexa I);
(2) copie a buIetinuluil carlii de identitate ~i certificat de na$tere;
(3) documente justificative privind venituriIe studentilor titulari al cereru pentru
acordarea bursei sociale, dupa caz:
a) cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
pentro lunile care se iau in considerare;
b) adeverinta de ~omaj pentru lunile care se iau In calcul;
c) adeverinta de venit net pentru lunile care se iau In calcul;
(4) documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete
oblinute din activitati autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale,
societali comerciale) activitati de exploatare a proprietalilor personale: terenuri agl1cole,
paduri, etc- pentru lunile iunie, iulie $i august 2018 - conform prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal;
(5) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca acesta nu mai
are ~i alte venituri decat cele declarate (anexa nr. 2);
(6) documente justificative ale persoanelor pe care Ie are In grija, precum copii, solie etc,
1n conformitate cu prevederile legale 1n vigoare.
Pentru famiIiile de studenli, dosareIe cup rind urmatoarele documente
(conform "Regulamentului Serviciilor pentru studenti, sectiunea Regulamentul de
acordare a burselor ~i a altor forme de sprijin material pentru studenti" §i Nonnelor de
evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii diferitelor categorii de burse de ajutor
social):
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a) studentii casatoriti, ambii cu varsta pana 'in 26 de ani ~i care nu obpn
venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare sot, la
care se adauga: copie a certificatului de casatorie, adeverinta de student pentru celalalt
sot, copii ale certificate lor de na~tere ale copiilor (daca este cazul); venitul mediu net pe
membru al familiei se calculeaza ca medie a veniturilor nete medii ale celor doua familii
din care provin cei doi studenti;
b) student/a casatorit/a, sotia/sotul nefiind studentiilstudent: vor depune
documentele pentru familia din care provine studentul, dad. acesta nu obtine venituri
personale sau similar cu documentele enumerate pentru sot/sotie (literele i- v), daca
studentul ob!ine venituri personale, copie a certificatului de casatorie, copii ale
certificate lor de na~tere ale copiilor (daca este cazul); pentru sot/sotie se adauga:
i) copie a buletinului/ cartii de identitate;
iv) documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete
obtinute din activitati autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale,
societati comerciale) activitati de exploatare a proprietatilor personale: terenuri agricole,
paduri, etc- pentru lunile iunie, iulie ~i august 2018 - conform prevedelilor Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal;
v) declaratie pe propria raspundere, data la notar, din care sa reiasa cil nu are sau nu mai
are ~i alte venituri dedit cele declarate, dupa caz (specificate lunile care se iau in calcul).
Venitul mediu net pe membru al familiei se calculeaza conform algoritmului:
pentru familiile de studenti In care unul dintre soti are venituri, iar celalalt nu, venitul
lunar net mediu se calculeaza ca medie Intre venitul membrului familiei ~i venitul net al
familiei din care provine memblUl familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile
de studenti 'in care ambii so!i au venituri, venitul lunar net mediu se calculeaza ca
medie Intre veniturile celor doi soti.
Bursa de ajutor social ocazional pentru 'imbracaminte ~i 'incal!aminte se poate
acorda, la cerere, In cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de doua ori In
decursul unui an universitar, studentilor cu unul sau ambii parinti decedati, respectiv
pentlU care s-a dispus masura de protectie plasamentul, studentilor defavorizati din punct
de vedere socioeconomic, a caror familie nu a realizat in cele 3 luni (iunie, iulie ~i august
2018) un venit lunar net mediu pe memblU de familie mare mare dedit salariulminim net
la nivel national.
Studentii care solicita aceasta categorie de bursa ata~eaza, la dosarul pentru bursa
de ajutor social, 0 cerere separata, analiza dosarului realizandu-se 0 singura data.
Listele nominale cu studentii facuIta!ii beneficiari de burse sociale/ocazionale
aferente noului an/semestru vor fi transmise atat'in format Excel cat ~i letrie (sub
semnatura membrilor comisiei de burse a facultatii ~i cu avizul Decanatului) la
Compartimentul Burse.
Listele vor avea inserata mentiunea ca toti studentii beneficiari propu~i se
'incadreazii 'in cerintele specifice conform Ordinului nr. 3392/27.02.2017 ~i ale
Regulamentului Serviciilor pentru studenti (sectiunea Regulamentul de acordare a
burselor ~i a altor forme de sprijin material pentru studenti).
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Director D.S.S.S,
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Anexe la Regulamentul de acordare a burselor

~i

a altor forme de sprijin material pentru

studenti:

Anexanr.1.
"'~..

Domnule Rector,

-' .

4
Subsemnatul
(a),
student! studenta la Facultatea de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-', domeniul!

' ..
C

,"'-.
I

specializarea
In anu!
grupa
, CNP
, ByeI seria
, nr. _ _ __
rog sa binevoiji a-mi aproba acordarea,in anul universitar 20_ -20-, a bursei de ajutor sociaL
Solicit aceasta bursa avfuld In vedere unnatoarel~ motive:
5

in vederea obtinerii dreptului de'blU'sa

sociala, declar toate vemtui"ile objinute in familie :

Specificaj:ii

Sume (lei/luna)

¢leVilor
Numiirul
Numiirul copiilor

2

3

VENITUL NET MEDIU PE MEMBRU DE
FAMILIE (Vnm= Ai B)

4Se completeaza cu majuscule, numele, initiala tatalui ~i prenumele
SSe completeaza pentru lncadrare lntr-o categorie de bursa (orfan, plasament familial, provenit
din casele de copii, caz medical, venituri mici)
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Pentru justificar.ea celor decIarate, anexez urmiitoarele documente:

Declar pe propria raspundere cii datele lnscrise mai sus sunt reale, corecte ~i cunosc faptul cii
nedeclararea veniturilor sau declararea falsii a acestora atrage pierderea calitiitii de student,
restituirea bursei lncasate ~i suportarea consecintelor legale.

.. -·
...
C
(

Notii:
Necompletarea unor rubrici sau completarea eronatii va avea drept consecinta respingerea
dosarului.
Documentele a~atesuplimentar, neprecizate In prezenta cerere, nu sunt luate In consideratie,

Data

S enmiitura,

Domnului Rector al tj:1iversitiitii "Alexandru loan Cuza" l~i

C'
(

.

,)
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Anexanr.2

Declaratie,

) __---'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1' student (a) al (a)
t· I (a,
b
Susemnau
domeniull
specializarea
Facultatii
de
_ _- - - - - - - - - - - - - - - - - , in anul _____; grupa _ _ _ _, CNP
______~---'-----, BII CI seria
, nr.
" nr. matricol
domiciliat
in
sub sanctiunea coduIui. penal privind falsul in deciaratii, declar pe propria raspunder.e
urmatoarele:. nu am obtinut, in perioada
. 2, aIte venituri dedit cele decIarate ~i
ca nu am cuno~tinta ca piirinlii mei au ~bl;nut alte veriituri ded.t cele declarate; nusunt angaja(nu
primesc pensie, nu primesc. ajutor de ~omaj, nu delin proprietali ~i, prin urmare, nu oblin venituri din
expIoatarea proprietatilot, nu oblin venituri din agricultura, nu oblin venituri din activitiiti autorizate,
nu objin dividende, nu dejin conturi de economi?

Data,

Sernnatura,

I Se completeaza cu majuscule numele, ini\iala tatalui ~i prenumele
, Se menlioneaza perioada care se ia in calculla calculul venitului net mediu pe membru al familiei
3 Se mentioneza de catre solicitant doar acele cazuri in care se incad-reaza.!
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