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Va transmitem prin prezenta adrestr informaliile gi documentafia privind acordarea

burselor sociate pentru semestrul I, anul universitar 2020'2021, conform:
- Ordinului nr. 3392127.O2.2017, privind stabilirea Criteriilor generale de

acordare a burselor Si a altor forme de sprijin material pentu studenSii Si
cursaqii din tnvdldmdntul superior de stat, tnvdldmdnt cu frecvenld;

- Regulanentului Serviciilor pentru studenfi, sectiunea Regulamentul de

acordare a burselor 5i a altor forme de sprijin material pentru studenli
.D-content/uDloads/20 1 3r' 1 2Resulamentul-S en iciilor-oentru-http://ur.ru . uaic. ro/w

Studenti-modifi c at-27 -0 5 -20 | 4 df

Astfel, salariul 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 2020-2021 este de 1.346 lei./luni.

Cuantumul alocafiei de stat pentru lunile luate in calcul este:
- copiii in vdrsti de pana la 2 ani (sau 3 ani. in cazul copiilor cu dizabilitali) -
300 lei - iunie gi iulie. 369 lei - august 2020;
- copiii cu dizabilitali cu vdrsta cuprinsi intre 3 qi l8 ani - 300 lei - iunie gi iulie.
369 lei - august 2020;
- copiii cu varsh cuprinsA intre 2 5i 18 ani. precum gi penrru tinerii care au
implinit l8 ani ;i urmeaza cursurile invilemAntului liceal sau profesional.
organizate in condiliile Iegii, pdne la terminarea acestor cursuri- 150 lei - iunie qi

iulie. 185 lei - august.

Lunile care se iau in considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de
familie sunt: iunie, iulie gi august 2020.

x
lune.... .....,... zu.

Dosarele se depun la secretariatele facultltilor in nerioada: 05.10-16.10.2020.
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Potrivit ordinului mai sus menlionat, bursele de ajutor social se acordE, conform
urmltoarelor prioritlfi 9i criterii.'
a) studenlilor odani saa studenli provenili din casele de copii saa plasamenl Jamilial,
in urmitoarea ordine de priorit4li:

a.l. orfani de ambii pirinti 9i studenfi provenili din case de copii sau plasament
familial care nu au realizat in lunile iunie, iulie fi august 2020 un venit lunar net
mai mare dec6t salariul de bazl minim net pe economie;
a.2. orfani de un pfuinte a cinrr familie nu a realizat in cele 3 lunl (menlionate mai

sus) un venit lunar net per membru de familie mai mare decAt salariul de bazd minim net
pe economie;
b) studenlilor bolnavi TBC, care se afla in evidenta unitElilor medicale, celor care suferi
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorb{ie grave, insuficienp renaltr cronicS,
astn bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatit?i cronictr, glaucom, miopie grav6,

boli imunologice, boli rare, tulbur[ri din spectrul autist, boli hematologice Oemofilie,
talasemie), surditate, fibrozi chisticE, cei infestafi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
poliartriti juvenilS, spondiliti anchilozanti sau reumatism articular, handicap locomotor;
c) studenlilor a cdror familic nu realizeazd pe lunile iunie, iulie Si augusl 2020 un venit
lunar net mediu pe membru de familie mai mare decdt salarial de bazd minim nel pe
economie.

in vederea oblinerii unei burse de ajutor social, studenlii orfoni de ambii pdrinli
vor depune urmltoarele documente:
( I ) cerere tip (anexa I ):
(2) copie dupa certificatul de na;tere gi dupd cartea,r buletinul de identitate;
(3) copii dupl certificatele de deces ale parintelui/ parinlilor;
(4) documente justificative privind veniturile proprii. dupf, caz:

a) cupoane sau adeverinli de la Casa de Pensii privind cuanumul pensiei de urmag
pentru lunile care se iau in considerare;

b) adeverinld de $omaj pcntru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinli de salariu net pentru lunile care se iau in calcul;

(5) documente justificative de la Administralia FinanciarA privind veniturile nete
oblinute din activiteli autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asocialii familiale,
societdli comerciale) acti\,itali de exploatare a proprietalilor personale: terenuri agricole,
piduri. etc - pentru lunile iunie. iulie gi august 2020 - conform prevederilor Legii nr.
22712015 privind Codul Fiscal;
(6) declaralie pe propria rdspundere a solicitantului, din care sd reiasf, ci nu mai are gi

alte venituri decdt cele declarate (anexa 2).

in vederea oblinerii unei burse de ajutor social, sludenlii orfoni de un pdrinte vor
depune urm[toarele documente:
( I ) cerere tip (anexa 1);
(2) copie dupd certificatul de naqtere qi dupd cartea/ buletinul de identitate pentru student

Ei membrii familiei, dupd caz:
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Pentru cazurile in care existl suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii
pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului s[ prezinte raportul de ancheti
sociall, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care se reias[ situa]ia exacti a
familiei acestuia.

Ancheta sociall este oblisatorie in cazul in care olrintii studentului/ei Iucreaztr sau
domiciliazl in striinltate.



(3) copie dupi certificatul de deces al parintelui decedat:
(4) adeverinle de elev sau de student pentru membrii familiei care urmeaza o formd de

invdlimant;
(5) documente justificative privind veniturile proprii, dupd caz, pentru student $i pentru

parintele in viali:
a) cupoane sau adeverintd de la Casa de Pensii privind cuanumul pensiei de urmag

pentru lunile care se iau in considerare:
b) adeverinld de gomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinld de salariu net pentru lunile care se iau in calcul:

(6) documente justificative de la Administralia Financiara privind veniturile nete
oblinute din acti\,itali autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asocialii familiale.
societili comerciale) activitali de exploatare a proprietdlilor personale: terenuri agricole.
plduri. etc- pentru lunile iunie. iulie qi august 2020 - conform prevederilor Legii nr.

227 12015 privind Codul Fiscal:
(7) declaralie pe proprie rdspundere. datd de pirintele in via1i. care nu obline nici un fel
de venit, in faia unui notar sau la primiria localitelii in care igi are domiciliul (se specifici
Iunile care se iau in calcul):
(8) declara{ie pe propria rispundere a solicitantului. din care sd reiasi ci nu mai are qi

alte venituri decAt cele declarate (anexa 2).

Studenlii provenili din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament

familial vor depune urmatoarele documente:
(1) cererea tip (anexa 1);
(2) copie dupd certificatul de nagtere gi dupd cartea./ buletinul de identitatel
(3) documente justificative privind situalia in care se afli:

a) adeverinJd din care sd rezulte cd solicitantul provine dintr-un centru de
plasament;

b) copie a hotlririi judecitoreqti din care si rezulte cd solicitantul se afld
in plasarnent familial:
(4) documente justificative privind veniturile studenJilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale. dupd caz:

a) cupoane sau adeverinli pentru alocaJia de plasament:
b) adeverinli de gomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinla de salariu net pentru lunile care se iau in calcul ;

(5) declaralie pe propria rdspundere a solicitantului. din care sd reiasf, cd nu mai are gi alte
venituri decit cele declarate (anexa 2).

Sludenlii care solicitd bursa medicold vor depune urmdtoarele documente:
(l) cerere tip (anexa 1);
(2) copie dup6 certificatul de nagtere gi dupi cartea./ buletinul de identitate;
(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al
studentului gi de medicul dispensarului studenlesc in raza cdruia sunt arondali studenlii
UniversitAlii ..Alexandru Ioan Cuza" Iagi (Cabinetul medical din ciminul nr. 8).

in vederea oblinerii unei burse de ajutor social, studenyii care provin din famitii
ale cdror venituri lunare nele pe membru de familie sunl mai mici dec salariul de
bazd minim net pe economie (studenli sub 26 ani) tor depune urmitoarele documente:
( I ) cerere tip (anexa I ):
(2) copie dupd certificatul de na$tere gi dupi cartea,/ buletinul de identitate pentru student;
(3) copie ale buletinelor/carfilor de identitate ale pirinlilor;
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(,1) copie ale certificatelor de nagtere 9i ale buletinelor/cd4ilor de identitate (daci este

cazul), ale celorlalli membri ai familiei. afla1i in intrelinerea pirinlilor:
(5) adeverinlS de eler,/student pentrl membrii familiei care urmeazi o formd de

inva!dmint;
(6) declaraJie pe propria rispundere a unuia dintre pirinli. dati Ia un notar sau la primdria
localitalii in care igi are domiciliul. pentru copiii minori afla{i in intrelinerea familiei, care

nu urmeaze o formd de invelemant qi nici nu oblin venituri propriil
(7) adeverinla privind cuantumul alocaliei primite pentru copiii minori cu probleme

medicale:
(8) documente justificative privind veniturile studenlilor titulari ai cererii pentru

acordarea bursei sociale gi ale pdrinlilor acestora, dupd caz:

a) cupoane sau adeverinla de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei

(indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau in considerarel
b) adeverinla de qomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinlE de salariu net pentru lunile care se iau in calcul;

(9) declaraJii pe propria rispundere. date de fiecare pdrinte care nu obline nici un fel de

venit, in faia unui notar sau Ia prim[ria localitdlii in care iqi are domiciliul (specificate

lunile care se iau in calcul)l
(10) copie a holdrdrii judecitoreqti. in cazul in care pdrinlii sunt divo4ali (se completeazd
cu adeverinli/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student $i fralii
acestuia):
(11) documente justificative de la Administralia Financiari privind veniturile nete
oblinute din activitali autorizale (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asocialii familiale,
societdli comerciale) activitati de exploatare a proprietetilor personale: terenuri agricole,
piduri. etc- pentru lunile iunie. iulie qi august 2020 - conform prevederilor Legii nr.
22712015 privind Codul Fiscal:
(12) declaralie pe propria rispundere a solicitantului, din care si reiasd cd nu are qi alte
venituri decdt cele declarate (anexa nr. 2).

Bursele sociale se acordi pe durata studiilor, pdni la implinirea virstei de 35
de ani.

in vederea oblinerii unei burse de ajutor social, studen(ii cu virsta cuprinsl
intre 26 de ani qi 35 ani vor depune urmS.toarele documente:
(1) cerere tip (anexa l)r
(2) copie a buletinului/ cdrfii de identitate gi certificat de nagtere:
(3) documente justificative privind veniturile studenlilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale. dupI caz:

a) cupoane sau adeverinJi de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverinl[ de gomaj pentru lunile care se iau in calcul;
c) adeverinld de venit net pentru lunile care se iau in calcul;

(4) documente justificative de la Administrajia Financiar5 privind veniturile nete
oblinute din activitdli autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asocialii familiale,
societili comerciale) activiteli de exploatare a proprietalilor personale: terenuri agricole,
pdduri, etc- pentru lunile iunie, iulie Ei august 2020 - conform prevederilor Legii nr.
22712015 privind Codul Fiscal;
(5) declaratie pe propria rispundere a solicitantului, din care sd reiasi cd acesta nu mai
are gi alte venituri decdt cele declarate (anexa nr. 2);
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(6) documente justificative ale persoanelor pe care le are in grij5, precum copii, solie etc,

in conformitate cu prevederile Iegale in vigoare

Pentru familiile de studenfio dosarele cuprind urmtrtoarele documente

(conform ,'RegUlamentului Serviciilor pentru studenli, secliunea Regulamentul de

acordare a bursilor gi a altor forme de sprijin materiat pentru studenfi" 9i Nomrelor de

evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii diferitelor categorii de burse de ajutor

social):
a) studenfii clstrtorifi, anbii cu virsta pini in 26 de ani 9i care nu obfin

venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare sof la
care se adaugA, copie a certificatului de cistrtorie, adeverinli de student pentru celIlalt
sof, copii ale certificatelor de na$tere ale copiilor (dac[ este cazul); venitul mediu net pe

membru al familiei se calculeaze ca medie a veniturilor nete medii ale celor doul familii
din care provi-n cei doi studenli;

b) studenUi ctrstrtorit/tr, sotia/solul nefiind studenta/shrdent: vor depune

documentele pentru familia din care provine studentul, dacl acesta nu obfine venituri
personale sau similar cu documentele enumerate pentru so1/so[ie (literele i- v), dac[
studentul obfine venituri personale, copie a certificatului de cdsltorie, copii ale
certificatelor de naqtere ale copiilor (daci este cazul); pentru so!/sotie se adaug6:
i) copie a buletinului/ ce4ii de identitate;
iv) documente justificative de la Administratia Financiard privind veniturile nete
obfinute din activitAli autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale,
societifi comerciale) activitili de exploatare a propriettrlilor penonale: terenuri agricole,
p[duri, etc- pentru lunile iunie, iulie gi august 2020 - conform prevederilor kgii nr.
22712015 privind Codul Fiscal;
v) declaratie pe propria r5spundere, datl la notar, din care si reiasi cA nu are sau nu mai
are qi alte venituri decit cele declarate, dupi caz (specificate lunile care se iau in calcul).

Venihrl mediu net pe membru al familiei se calculeazi conform algorimului:
pentru familiile de studenfi in care unul dintre soti are venituri, iar celIlalt nu" venitul
lunar net mediu se calculeazi ca medie lntre venitul membrului familiei gi venitul net al
familiei din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile
de studenfi in care ambii sofi au venituri, venitul lunar net mediu se calculeazl ca
medie intre veniturile celor doi so1i.

Bursa de ajutor social ocazional pentru imbriciiminte gi incllfimhte se poate
acord4 la cerere, in cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de doui ori in
decursul unui an universitar, studenlilor cu unul sau ambii periali decedali, respectiv
pentru care s-a dispus mlsura de proteclie plasamentul, studenfilor defavorizafi din punct
de vedere socioeconomic, a cdror familie nu a realizat in cele 3 luni (iuaie, iulie $i august
2020) un venit lunar net mediu pe membru de familie mare mare dec6t salariul minim net
la nivel national.

Studentii care soliciti aceastd categorie de burs6 ata$eazn" la dosarul pentu bursa
de ajutor social, o cerete separati, analiza dosarului realiz6ndu-se o singura diti.
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Listele nominale cu studen(ii faculti(ii beneficiari de burse sociale/ocazionale
aferente noului an/semestru vor fi transmise atit in format Excel c6t 9i letric (sub
semnitura membrilor comisiei de burse a faculti(ii gi cu avizul Decanatului) la
Birou Probleme Sociale.

Listele vor avea inserati menjiunea ci toti studentii beneficiari propuqi se

incadreazl in cerinfele specifice conform Ordinului nr. 3392127.02.2017 9i ale
Regulamentului Sen,iciilor pentru studenfi (sec(iunea Regulamentul de acordare a
burselor qi a altor forme de sprijin material pentru studen(i).

director cimine qi cantine,
ing. Plegcan

intocmit,
adm.frn.
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Anexe Ia Regulamentul de gcordare e bu-rselor Fi 8 altor forme de sprijir Bsteriel petrtru

srudeEti:

Doolule R.ector.

Subseo:aatul (a),

sF:rient/ srudenti 1a Facuitatea de . domeoil!'
spa;ializzLrea in aall

- eruna . t-NP BVCI seria . Dr._,
mg si binevolti a-Ei apoba acoralarea, iD anul udversitar 20_-20_, a brusei de ajrtor social.

Solicit aceas6 bmsE ar€nd in vederre umEtorele ootive: s

ln vederea obfinilii dreptului Oe'bursa socialt, declar toate verdtun:le obtimrte in familig ;

L-'Se completeazi cu majuscule, numele, iniliala tatilui gi prenumele

35e completeazi pentru incadrare intr-o categorie de bursi (orfan, plasament familial, provenit

din casele de copii, caz medical, venituri mici)

34

1

(

I.ir.
crl

js€
I

Spcci6catii
Doa,8col justificafiv

8!cx!t
Sume (lei./ iunE)

Pe.osii2
Alocatii de stat perh-o copri

/ Alte ajutoare primite de la stat

6

Veaitud dir spadi proprii irchiriate

\:snituri din agriculturi

1 elevilorNumL'ul
) \i-uml'ui studeoiilor

N''lmEruI copiilor FescolaiJ

VENITT]L NET MEDIU PE MEMBRU DE

FAMILIE(VrrAJB)

II, F;RE,.+L..:4{EBSSF,C}F+E+- I,.
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Peatro justiicrea celor declaate, aDex€z uroatoar€le docuEente:

\41_i1'.1:2i a-:!

D*i:r ;e ;-iopiia iSspuaiiere c5 riaiele ia-ccrise inai sus sr:ai ieale. coigcre si c',]-rcsc :aptul ci
:r'.declaieiea veairoriloi sau declaiarea falsi a acestoia at'-age pierdeiea caliriii de siideat.

resdr:iiea burssi incasate si suponaiea coasechtelor le_qale.

Not6:

Neco:nple'.area unor r,:bnci sau corapletai-ea ei-oas-r6 va avea drept colsxialE respiagerea

dcsa.-ului.

Docuaea:eie a"a:atesupliirefr'rer. aepiesizate i! prezer,ta cefeie! r.rJ st]at luate iq coasideraEe.

Data Semnitur4

Doanului Recto,r at rJaiversi'.5S "Alexao&u Ioan Cuza" Iagi

t-.
(

('.

(
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Subsemnatul (a),

Faclltefii de

', student (a) al (a)

RoM-4.NrA
B-du.l "Carol I ", nr. i l, 700505- IA$I

tel. 023220 I 0 1 0t fax. 0232201 121
r 

^l,v\,.raic,ro 
-

Declaraiie,

.A.nexa nr. 2

ioneiuLl soecializaiea

nr. maficol

in

L

-, 

in anu.l

BV Ci seria _, E.
domiciliat

t
sub sancfiunea codului penal privind felsul ia declaratii, declar pe propria rispundere
urmitoarele: ::u ::rr obp.nut. in perioada 2. alie verutlri decAt cele declarate gi

cr ;'r u en-r crm,-i::'lti ci :a-:n:: mei au obtinu'. :lt: r'en:iuri d:lir cele Jeclar:ie: nu sii-:rr ang:jaL::ru

orii,-,:sc :ensie, nu pii;nesc ajuior de sonaj. nu de,hn propri31ati qi. piin urrnaie- nu obnn \'enituii Cin

exoloaiarea irorrietatiior. nu obtin i,enitwi dil arncul.r-r4 nu obth venitr:n din actii'i-rati auroriz:te.

:u o:in :ii :"r:rc:. :r,-r le:: :or:.;ri J: cconor:-r ij.

SemaEtur4

' Se completeaze cu majusorle numele, iniliala t-rtrlui gi preouroele
' Se merlioncaza perioada care se ia in calcul la calcutul veniului ua madiu pe membru al familiei
' Se mea$onezl de cltrb solicitut doar acele cazuri tn c.ere se tncedreezl!

(
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