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CONDIȚII ȘI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU OBȚINEREA 

UNEI BURSE SOCIALE 

An universitar 2019-2020 

Semestrul II 

 

Conform HG 935/13.12.2019 Salariu minim pe economie – de la 01 ianuarie 

2020 – 1346 lei 

PERIOADA DEPUNERE DOSARE ÎNCEPÂND CU DATA DE 16. 03. 2020 

PÂNĂ LA DATA DE 03.04.2020 (INCLUSIV) 

SE SOLICITĂ DEPUNEREA DE DOSARE SOCIALE PENTRU 

SEMESTRUL AL II-LEA DEORECE ÎN URMA REZULTATELOR DIN 

SESIUNEA DE EXAMENE SEMESTRUL I, NU S-A ÎNDEPLINIT 

CERINȚA PROMOVĂRII A MINIM 20 CREDITE TRANSFERABILE 

CONFORM METODOLOGIEI DE ACORDARE A BURSELOR ART.6 

AFLATĂ ÎN VIGOARE. 

 
DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ SE DEPUN ON-LINE LA ADRESA DE E-MAIL 

serviciul.social@unarte.org ȘI ÎN FORMAT LETRIC LA BIROUL SOCIAL DIN 

INCINTA SECRETARIATULUI FADD DUPĂ TRECEREA PERIOADEI DE CRIZĂ 

PRECEDATĂ DE VIRUSUL COVID-19.  

 

1. Bursele sociale se acordă la cerere, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în 

condițiile obținerii numărului minim de credite necesar pentru promovarea anului 

universitar scolarizați în regim cu taxă sau fără taxă. 

2.    Bursele sociale se acordă următoarelor categorii de studenţi: 

 

a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca 

măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru 

acordarea bursei sociale; 

b) studenţii bolnavi TBC, 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 sau orice alte afecțiuni cronice luate în considerare de Senatul universitar; 

c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului 

universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de 

bază minim net pe economie. 

3. Determinarea venitului lunar minim net (1.263 lei / membru) al familiei studentului 

se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor 

şi ale copiiilor aflaţi în grija lor, respectiv ale membrilor familiei aflate în grija 
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studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul: 

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

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele sau 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; 

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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 împărțirea acestora la 12. 

4. Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va 

calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi ale persoanelor pe care le au în grijă, 

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

Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor: iulie, august și septembrie 

2019 (pentru semestrul I) respectiv decembrie 2019, ianuarie și februarie 2020 
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(pentru cel de-al doilea semestru); 

Prezentarea unor documente false în scopul obţinerii burselor atrage după sine 

sesizarea organelor de anchetă competente, restituirea sumelor încasate necuvenit și 

sancționarea disciplinară a studentului, în funcție de gravitatea faptei. 

5. În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună la secretariatele 

facultăților, începând cu data de 30. 09. 2019 până la data de 18.10.2019 (inclusiv), 

toate documentele care justifică situația socio economică în care se află. 

a) În vederea obţinerii bursei sociale, studenţii orfani vor depune umătoarele 

documente: 

• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat); 

• copie a cărţii de identitate; 

• copie a certificatului de deces al părintelui; 

• documente justificative privind veniturile proprii, conform alin. (5); 

• în cazul în care studentul nu obține venituri, declarație notarială care să ateste acest 

fapt. 

b) În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii proveniţi din centrele de 

plasament sau din plasament familial vor depune umătoarele documente: 

• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat); 

• copie a cărţii de identitate; 

• documente justificative care atestă situația socială a studentului: adeverinţă din care 

reiese faptul că solicitantul se află în plasament; copie a hotărârii judecătoreşti de 

instituire a plasamentului etc.; 

• documente justificative privind veniturile proprii, conform alin. (5); 

• în cazul în care studentul nu obține venituri, declarație notarială care să ateste acest 

fapt. 

c) În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii care solicită burse pe motive 

medicale vor depune următoarele documente: 

• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat); 

• copie a cărţii de identitate; 

• certificat medical eliberat de un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, 

în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă 

studentul. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona în mod 

obligatoriu încadrarea diagnosticului în una din categoriile de boli prevăzute în art. 4, 

alin. (3), lit. b). 

d) În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii care provin din familii ale căror 

venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul 

venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente: 

• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat); 

• copie a cărţii de identitate și a certificatului de naștere ale solicitantului; 

• copii ale certificatelor de naștere ale celorlalte persoane aflate în întreținerea părinților, 

dacă este cazul; 

• adeverință de venit de la Administraţia Finanțelor Publice din localitatea de domiciliu, 

pentru solicitant și membrii familiei; 

• adeverinţă de la primăria localității de domiciliu privind veniturile nete obţinute din 

activităţi agricole pentru solicitant și membrii familiei; 
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• adeverință cu veniturile  salariale  nete,  pentru  solicitant  și  membrii  familiei,  pe 

ultimele 3 luni, dacă este cazul; 

• adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de 

învăţământ, din care să reiasă dacă primesc bursă și cuantumul acesteia, dacă este 

cazul; 

• copie a hotărârii judecătorești de divorț sau a certificatului de divorț din care să reiasă 

cuantumul pensiei de întreținere, dacă este cazul; 

• adeverință de șomaj, dacă este cazul; 

• copie a talonului de pensie, pentru ultimele 3 luni, unde este cazul; 

• copie a talonului de pensie de urmaș, pentru ultimele 3 luni, unde este cazul; 

• copie a talonului de alocație, pentru ultimele 3 luni, unde este cazul; 

• orice alte documente care justifică veniturile obținute de solicitant sau de un membru 

al familiei acestuia, conform art. 13 alin. (1); 

• în cazul în care studentul sau membrii familiei nu obțin venituri, declarații notariale 

care să ateste acest fapt. 

e) În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii cu vârsta între 26 și 35 de ani și 

studenții căsătoriți vor depune următoarele documente: 

• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat); 

• copie a cărţii de identitate; 

• copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul; 

• copie a certificatului de naștere a copilului, dacă este cazul; 

• documente justificative privind veniturile studentului și ale membrilor familiei sale, 

conform alin. (5); 

• în  cazul  în  care studentul  sau membrii familiei sale nu obțin venituri,  declarații 

notariale care să ateste acest fapt. 

f) În vederea obținerii bursei pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte 

și încălțăminte, studenții vor depune următoarele documente: 

• documente care atestă situația socioeconomică specială, conform art. 4 alin. (5) lit. a); 

• documente justificative privind veniturile  studentului  și  ale  membrilor  familiei, 

conform alin. (5); 

• în cazul în care studentul sau membrii familiei nu obțin venituri, declarații notariale 

care să ateste acest fapt. 

g) În vederea obţinerii unei burse sociale ocazionale pentru maternitate, studentele 

vor depune următoarele documente: 

• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat); 

• copie a cărţii de identitate; 

• copie a certificatului de naştere al copilului. 

În vederea obţinerii unei burse sociale ocazionale pentru maternitate, studenţii ale căror 

soţii nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel 

național vor depune următoarele documente: 

• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat); 

• copie a cărţii de identitate; 

• copie a certificatului de căsătorie; 

• copie a certificatului de naştere al copilului; 

• documente justificative privind veniturile soției, conform alin. (5); 
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• în cazul în care soția nu obține venituri, declarație notarială care să ateste acest fapt. 

h) În vederea obţinerii unei burse sociale ocazionale în caz de deces se depun 

următoarele acte: 

• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat); 

• copie a cărţii de identitate; 

• copie a certificatului de căsătorie, respectiv a certificatului de naștere; 

• copie a certificatului de deces. 

 

 

Data afișării: 16. 03. 2020 


