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BURSE SOCIALE SEMESTRUL II 2020-2021 

Dosarele pentru bursele sociale se depun în intervalul 

22.02.2021–05.03.2021(10 zile lucătoare de la 

începerea semestrului) 

În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună/transmită în 

format electronic următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează 

încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite: 

1.  Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului până la 

împlinirea vârstei de 26 de ani se realizează, 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:  

La calcularea venitului mediu net pe membru de familie se iau în considerare 

următoarele: se cumulează toate veniturile nete obținute de membrii familiei pe 

ultimele 3 luni, se împarte la 3 (nr.de luni) și apoi la numărul de membri ai familiei, 

inclusiv cei aflați în întreținere. Lunile care se iau în considerare la calcularea 

veniturilor unei familii sunt: 

- pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter 

permanent şi cele ocazionale pentru îmbrăcăminte): noiembrie 2020, decembrie 2020 

şi ianuarie 2021 

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/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, 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 raportarea acestora la 12.  

 În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia 

depun/transmit o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, însoţită 

de documentele care atestă acest lucru.  

- pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de 

evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului 

să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor 

legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia, sau alte înscrisuri 

oficiale echivalente.  

Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului 

lucrează sau domiciliază în străinătate. 

2. 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. 

La calcularea venitului mediu net pe membru de familie se iau în considerare 

următoarele: se cumulează toate veniturile nete obținute de membrii familiei pe 

ultimele 3 luni, se împarte la 3 (nr.de luni) și apoi la numărul de membri ai familiei, 



inclusiv cei aflați în întreținere. Lunile care se iau în considerare la calcularea 

veniturilor unei familii sunt: 

- pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter 

permanent şi cele ocazionale pentru îmbrăcăminte): noiembrie 2020, decembrie 2020 

şi ianuarie 2021 

ATENTIE     Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social studenţii 

bugetaţi. Studenţii bugetați și cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social din 

veniturile proprii extrabugetare ale instituţiei. 

 

ATENTIE    Studenţii care au fost declaraţi beneficiari de burse sociale şi care au 

transmis dosarele pentru bursa socială în sistem online, au obligaţia depunerii 

dosarelor cu documentaţia aferentă şi în original la secretariatele facultăţilor în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor. În caz de 

neprezentare a documentelor în original în termenul menţionat anterior studentul va 

pierde bursa iar aceasta va fi realocată următorului student clasat în urma ierarhizării 

studenţilor în funcţie de veniturile declarate. 

 

VENITUL MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE NU TREBUIE SĂ DEPĂŞEASCĂ 1359 

RON. 

 

 

 

 

 

 


