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UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE”SUCEAVA 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE 
 

 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL  
Semestrul  II – 2016/2017  

IMPORTANT 

 BURSA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU SEMESTRUL 2, SE ACORDĂ LA CERERE, 

STUDENŢILOR DE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI FĂRĂ TAXĂ ŞI CU TAXĂ, CARE LA 

SFÂRŞITUL SEMESTRULUI 1 AN UNIV. 2016-2017 AU PROMOVAT MINIMUM 22,5 

CREDITE. 
 

 VENITUL NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE PE LUNILE NOIEMBRIE, 

DECEMBRIE 2016 ŞI IANUARIE 2017 TREBUIE SĂ FIE MAI MIC DECÂT SALARIUL 

DE BAZĂ MINIM NET PE ŢARĂ – 1065 LEI. 
 

 BURSELE SOCIALE SE ACORDĂ PE DURATA STUDIILOR, NUMAI PÂNĂ LA 

ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 35 DE ANI.  
 

 TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA SCRIS CLAR NUMELE PERSOANELOR 

CARE SEMNEAZĂ. 
 

 DOSARELE PENTRU BURSA DE AJUTOR SOCIAL SE PRIMESC PÂNĂ PE DATA 

DE 19.04.2017 (ÎN ZILELE LUCRĂTOARE) ŞI TREBUIE SĂ CONŢINĂ, DUPĂ CAZ, 

URMĂTOARELE ACTE: 
 

 

DOCUMENTE NECESARE OBŢINERII  CATEGORIILOR  DE BURSE SOCIALE/ 

SOCIALE OCAZIONALE 
 

BURSĂ SOCIALĂ PENTRU STUDENŢII ORFANI AMBII PĂRINŢI, RESPECTIV 

PENTRU CARE S-A DISPUS CA MĂSURĂ DE PROTECŢIE PLASAMENTUL ŞI CARE 

NU REALIZEAZĂ VENITURI PESTE PLAFONUL PENTRU ACORDAREA BURSEI 

SOCIALE (ART.6, PCT. (2), LIT. A) 

 

1. Cerere şi declaraţie tip  (se obţine de la Secretariatul facultăţii); 

2. Copii conforme cu originalele după certificatul de naştere şi cartea de identitate ale studentului 

(certificarea se face după originale, la Secretariatul facultăţii); 

3. Copii conforme cu originalele după certificatele de deces ale părinţilor, după caz (certificarea se 

face după originale, la Secretariatul facultăţii); 

4. Documente justificative privind situaţia în care se află studentul pentru care s-a dispus ca măsură 

de protecţie plasamentul, după caz; 

a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament; 

b) copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial; 

 

5. Documente justificative privind veniturile proprii ale studentului care solicită bursa, în cele 3 

luni înainte de începerea semestrului/anului universitar, după caz: 
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5.1. Adeverinţă cu veniturile salariale şi asimilate acestora (venitul NET), potrivit prevederilor Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau adeverinţă de şomaj, 

pentru lunile luate în considerare, pentru studentul solicitant al bursei, dacă este cazul;  

5.2. Cupoane de pensii sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş, pentru 

lunile care se iau în considerare, după caz; 

5.3. Adeverinţă privind alocaţia de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, pentru studentul pentru care s-a dispus ca măsură de 

protecţie plasamentul, după caz; 

5.4.  Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul sau de la Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală (ANAF), privind veniturile obţinute din activităţi agricole conform Legii 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (de exploatare a proprietăţilor 

personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc.), pentru lunile luate în considerare; 

5.5. Adeverinţe cu veniturile obţinute din concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie sau indemnizaţia 

pentru incapacitatea temporară de muncă, pentru lunile luate în considerare, dacă este cazul; 

5.6. Adeverinţe cu ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din 

alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură 

primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, 

inclusiv indemnizaţiile pentru risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului 

bolnav, pentru lunile luate în considerare; 

5.7. Adeverinţe cu veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin 

centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din 

bugetul de stat sau din alte fonduri publice, pentru lunile luate în considerare; 

5.8. Adeverinţă de la ANAF privind veniturile realizate din activităţile economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 182/2016; 

5.9. Adeverinţe privind orice alte venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor 

de proprietate intelectuală; 

5.10. Documente justificative privind dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice; 

5.11. Anchetă socială realizată cu respectarea prevederilor legale din care să reiasă situaţia exactă a 

studentului, pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile şi comisia de evaluare a cererii pentru 

acordarea bursei sociale o solicită studentului. 

 

BURSĂ SOCIALĂ PENTRU STUDENȚII BOLNAVI 

 

Studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli 

maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări 

din aspectul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi 

cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism 

articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare  (art.6, pct. 

(2), lit. b) 

 

1. Cerere tip  (se obţine de la Secretariatul facultăţii); 

2. Copii conforme cu originalele după certificatul de naştere şi cartea de identitate a studentului 

(certificarea se face după originale, la Secretariatul facultăţii); 
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3. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte 

evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se regăseşte în lista 

prezentată mai sus. Certificatul de la medicul de specialitate va fi vizat de medicul de familie al 

studentului şi de medicul dispensarului studenţesc. 

 

 

BURSĂ SOCIALĂ ÎN FUNCȚIE DE VENITUL LUNAR NET MEDIU  

PE MEMBRU DE FAMILIE 

 

A. Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la 

împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija 

lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul 

 

B. 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 ale persoanelor pe care le are în 

grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

1. Cerere şi declaraţie tip  (se obţine de la Secretariatul facultăţii); 

2. Copii conforme cu originalele după certificatul de naştere şi cartea de identitate a studentului 

(certificarea se face după originale, la Secretariatul facultăţii); 

3. Copii conforme cu originalele ale cărţilor de identitate ale părinţilor (certificarea se face prin 

semnătura titularului cărţii de identitate pe copie); 

4.  Copii conforme cu originalele ale certificatelor de naştere şi ale cărţilor de identitate (dacă este 

cazul), ale celorlalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea părinţilor (fraţi, surori ai solicitantului 

bursei) (certificarea se face prin semnătura unui părinte pe copia certificatului de naştere, pentru 

copiii minori, sau prin semnătura titularului pe copia certificatului de naştere şi a cărţii de identitate, 

pentru copiii majori); 

5.  Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ; 

6.  Declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea 

familiei, dar care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii; 

7.  Adeverinţe cu veniturile salariale şi asimilate acestora (venitul NET), potrivit prevederilor Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau adeverinţă de şomaj, 

pentru lunile luate în considerare pentru studentul solicitant al bursei şi pentru membrii familiei 

acestuia; 

8.  Cupoane de pensii sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei pentru lunile 

care se iau în considerare (incluzând pensia pentru limită de vârstă, pensia pentru invalizii de război, 

pensia pentru orfani, pensia pentru văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea 

pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt 

de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare); 

9.  Declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte ca nu obţine şi nu realizează niciun fel de 

venit; 

10. Copie conformă cu originalul a certificatului de deces, în cazul în care studentul este orfan de un 

părinte, completată cu adeverinţă sau cupoane privind cuantumul pensiei pentru orfani, pentru student 

şi fraţii acestuia, pentru lunile luate în considerare (certificarea se face după original, la Secretariatul 

facultăţii); 
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11. Copie conformă cu originalul a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, 

completată cu adeverinţă sau cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii 

acestuia, pentru lunile luate în considerare (certificarea se face prin semnătura părintelui căruia i s-au 

încredinţat copiii pe copia hotărârii judecătoreşti); 

12. Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia au domiciliul sau de la Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală (ANAF), privind veniturile obţinute din activităţi agricole conform Legii 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (de exploatare a proprietăţilor personale ale 

studentului şi ale familiei sale: terenuri agricole, păduri etc.), pentru lunile luate în considerare; 

13. Adeverinţe privind alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea 61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii, republicată, inclusiv privind alocaţiile suplimentare, dacă este cazul; 

14. Adeverinţe privind alocaţiile de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, pentru membrii familiei studentului pentru care s-a 

dispus ca măsură de protecţie plasamentul; 

15. Adeverinţe cu veniturile obţinute din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie sau indemnizaţia 

pentru incapacitatea temporară de muncă, dacă este cazul, pentru lunile luate în considerare; 

16. Adeverinţe cu ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din 

alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură 

primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, 

inclusiv indemnizaţiile pentru risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului 

bolnav, pentru lunile luate în considerare; 

17. Adeverinţe cu veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin 

centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din 

bugetul de stat sau din alte fonduri publice, pentru lunile luate în considerare; 

18. Adeverinţe privind drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen 

redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau 

mobilizaţi, pentru lunile luate în considerare; 

19. Adeverinţe de la ANAF privind veniturile realizate din activităţile economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 182/2016; 

20. Adeverinţe privind orice alte venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor 

de proprietate intelectuală; 

21. Documente justificative privind dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. 

22. Anchetă socială realizată cu respectarea prevederilor legale din care să reiasă situaţia exactă a 

familiei studentului, după caz: dacă părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate, sau 

pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile. 


