
ACTELE  NECESARE PENTRU  BURSA  SOCIALĂ DIN SEM. I  AN UNIV. 2017/2018 

PENTRU SEMESTRUL I, CONFORM  Ordinului nr. 3392/27.02.2017,   POT  DEPUNE  

DOSARE NUMAI  STUDENŢII  INTEGRALIŞTI  DE  LA  BUGET  

DIN  ANII   II,  III,  IV  DE  LA  ZI 

 

Salariul minim pe economie : 1450 lei BRUT și 1065 lei NET                                                                                                                                
                            VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE NU POATE SĂ DEPĂŞEASCĂ  1065  LEI 

 
 
  

1. DOSAR PLIC 

 

2. CERERE TIP  (DE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII) 

 

3. DECLARAŢIE DE VENIT (FORMULAR TIP DE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII) 

 

 

PENTRU DETERMINAREA VENITULUI LUNAR MEDIU NET SE IAU ÎN CALCUL URMĂTOARELE: 

 

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, 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. 

263/2010privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 



c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind  protecţia  şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau  indemnizaţia pentru incapacitatea 

temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

g) 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; 

h) 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; 

i) 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; 

j) orice venituri 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; 

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12. 

m) Pentru studentul ai căror părinţii lucrează sau domiciliază în străinătate,  se va prezenta raportul de anchetă 

socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia.  

 

1. ADEVERINŢE DE LA AMBII PĂRINŢI CU SALARIUL NET ŞI BRUT PE ULTIMELE 3 LUNI  (IULIE, AUGUST, 

SEPTEMBRIE 2017 ) 

 

2. CUPOANE PENSII PE ULTIMELE 3 LUNI (IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2017) PENTRU ACEI STUDENŢI AI 

CĂROR PĂRINŢI SUNT PENSIONARI, INVALIZI DE RĂZBOI SAU CARE BENEFICIAZĂ DE SUME 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; 

 

3. CUPOANE ŞOMAJ PE ULTIMELE 3 LUNI (IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2017 ) PENTRU ACEI STUDENŢI AI 

CĂROR PĂRINŢI SUNT ŞOMERI  

 

4. CUPOANE  PENSII  PE ULTIMELE 3 LUNI (IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2017) PENTRU ACEI STUDENŢI 

CARE SUNT ORFANI ȘI BENEFICIAZĂ DE PENSIE DE URMAȘ 

 



5. ADEVERINŢĂ DE LA AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - ANAF  (ATÂT STUDENTUL CÂT ŞI 

PĂRINŢII)  

 

6. COPIE DUPĂ SENTINŢA DE DIVORŢ (DACĂ ESTE CAZUL) ŞI ACTUL DOVEDITOR LA CINE ESTE 

ÎNCREDINŢAT COPILUL, VALOAREA PENSIEI ALIMENTARE 

 

7. COPII BULETINE DE IDENTITATE (STUDENT, PĂRINŢI, FRAŢI, SURORI) 

 

8. COPII CERTIFICATE NAŞTERE (STUDENT,PĂRINŢI, (pentru mame și copie după certificatul de căsătorie) FRAŢI, 

SURORI) 

 

9. ADEVERINŢE DE LA FRAŢI, SURORI  (DE LA ŞCOALĂ SAU FACULTATE) 

 

10. COPII LEGALIZATE DUPĂ CERTIFICATELE DE DECES ALE PĂRINŢILOR (DACĂ ESTE CAZUL) 

 

11. DACĂ SUNT CAZURI DE STUDENŢI CU BOLI GRAVE ŞI CARE SE AFLĂ ÎN EVIDENŢA UNITĂŢILOR 

MEDICALE  (celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală 

cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 

imunologice, boli rare, tulburări din spectrul 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 cornice) - ACTE DOVEDITOARE AVIZATE DE MEDICUL UNIVERSITĂŢII 
 

                     
 

 
        



 

 

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. 

 
 
 

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. 

 

 


