BURSE

DE AJUTOR SOCIAL

Anul 2019-2020, semestrul II
ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI:
Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea burselor sociale (model la
decanat) vor avea la bază actele de mai jos, după caz, în funcţie de categoria pentru care se
solicită bursa (vezi anexa 2 afişată mai jos):
1. Adeverinţe de salariat, cu venitul net pe ultimele 3 luni (noiembrie 2019, decembrie 2019,
ianuarie, 2020) sau cupoane de pensie/şomaj/ ajutor de şomaj, pe ultimele 3 luni (noiembrie
2019, decembrie 2019, ianuarie 2020).
2. Adeverin e de la fraţi/surori care sunt la şcoala generală/liceu/facultate/învăţământ cu
frecvenţă.
3. Cupoane de aloca ie/extras bancar cu venitul aferent acestora pentru lunile noiembrie 2019,
decembrie 2019, ianuarie, 2020.
4. Copie a certificatului de deces al părintelui decedat (dacă este cazul) + documente justificative
privind veniturile conform anexei 2.
5. Declaraţie dată în faţa notarului, în cazul în care unul sau ambii părinţi nu au lucrat în cele 3
luni men ionate (casnici). În cazul în care aceștia nu au realizat niciun venit/profit, tia nu au realizat niciun venit/profit, SE VA
SPECIFICA FAPTUL CĂ NU AU AVUT VENITURI / PROFITURI DIN NICI O SURSĂ
(DIN ROMANIA SAU STRĂINĂTATE) ÎN LUNILE NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE
2019 , IANUARIE, 2020.

Dacă au realizat venituri din orice alte surse decât salariile, se va

specifica cuantumul venitului/profitului obţinut în lunile sus-menţionate.
6. Copie după Sentinţa de Divorţ în cazul părinţilor divorţaţi şi dovada primirii pensiei alimentare
(unde este cazul)
7. Certificat de căsătorie (copie) pentru părin ii recăsătoriţi (unde este cazul)

8. Copie după cartea de identitate a membrilor familiei. În cazul în care fraţii sunt preşcolari,
aduceţi o copie a certificatului de naştere.
9. Adeverinţă de la primărie în care să se specifice dacă deţineţi sau nu teren agricol şi veniturile
realizate sau nu în urma folosirii acestuia.
10. Adeverinţă de venit de la APIA pentru veniturile din agricultură.
11. Adeverinţă de la Administraţia Financiară (ANAF) pentru toți membrii majori i membrii majori (inclusiv
studentul) din care să rezulte veniturile realizate sau nu în urma altor activităţi pentru anul 2019
(obligatoriu)
12. Adeverinţă că studentul provine de la Casa Copilului sau plasament familial (unde este cazul)
+ documente justificative conform anexei 2.

ANUNŢ IMPORTANT
În cazul în care venitul lunar pe membru este zero este necesară anchetă socială eliberată de
primărie.

PE ANCHETĂ SE VA SPECIFICA OBLIGATORIU COMPONENȚAA
FAMILIEI ȘI FAPTUL CĂ VENITUL ACESTEIA A FOST ZERO ÎNI FAPTUL CĂ VENITUL ACESTEIA A FOST ZERO ÎN
LUNILE NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019, IANUARIE 2020.
Bursele sociale se acordă studenţilor până la vârsta de 35 ani.
Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 ani, venitul lunar mediu net se calculează
ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are
îngrijă, copii, soţie, etc.

SALARIUL NET MINIM PE ECONOMIE: 1346 LEI

BURSE

MEDICALE

Se acordă pentru următoarele boli:
 TBC
 diabet
 boli maligne
 sindromuri de malabsorbţie grave
 insuficienţă renală cronică
 astm bronşic
 epilepsie
 cardiopatii congenitale
 hepatită cronică
 glaucom
 miopie gravă
 boli imunologice
 cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA
 spondilită anchilozantă sau reumatism articular

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI:
1. Adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist şi vizată de cabinetul studenţesc
al USAMV Cluj-Napoca.
2. Copie după cartea de identitate.

ATENŢIE!!! ÎN CONŢINUTUL ADEVERINŢEI MEDICALE
SE VA PRECIZA CĂ A FOST ELIBERATĂ PENTRU
OBŢINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL .

Anexa 2
ACTE NECESARE OBȚAINERII DIVERSELOR CATEGORII DE BURSE
VENITURILE NETE SE VOR ADUCE PE LUNILE NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019 ,
IANUARIE 2020
1. Bursă de performanți membrii majori ă:
1) Cerere tip vizată de către secretariatul facultă ii
2) Adeverin ă participare sau premiu ob inut la simpozionul studen esc USAMVCN
3) Adeverin ă voluntariat în cadrul departamentelor, birourilor şi serviciilor USAMVCN;
4) Documente care să ateste calitatea de membru în colective de cercetare, sus inerea de lucrări
știa nu au realizat niciun venit/profit, tiin ifice la simpozioane naţionale şi internaţionale, publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste
prestigioase sau brevete de invenţie (facultative);
2.
1)
2)
3)
4)

Bursă socială, studenţi orfani de unul sau ambii părinţi
cerere tip vizată de către secretariatul facultăţii;
copie a buletinului/cărţii de identitate;
copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş
pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverinţa de știa nu au realizat niciun venit/profit, omaj;
c) adeverinţa de venit net;
d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii
familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal);
e) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte
venituri decât cele declarate.

3. Bursă socială, studenţi proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau
plasament familial:
1) cerere tip vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/cărţii de identitate;
3) documente justificative privind situaţia în care se află:
a) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament
familial;
4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de venit net, etc.;
5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte
venituri decât cele declarate.

4.
1)
2)
3)

Burse sociale pentru motive medicale:
cerere tip vizată de către secretariatul facultăţii;
copie a buletinului/cărţii de identitate;
certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în
domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului),
respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În
certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea
diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 14, aliniatul (3), punctul b).

Dosarul pe caz de boală se depune în fiecare semestru, fiind bursă
semestrială!
5. Burse sociale pentru venituri lunare sub cuantumul venitului minim net pe economie,
studenți membrii majori i sub 26 ani:
1) cerere tip vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/cărţii de identitate;
3) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale
celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de
învăţământ;
6) declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la
primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără
discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de
învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei
sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de
natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de venit net, etc.;
9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine nici un fel
de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
OBS: ÎN DECLARATIA MEMBRILOR MAJORI CARE NU LUCREAZĂ ȘI NUI NU
AU STATUT DE STUDENT/ELEV SE VA SPECIFICA FAPTUL CĂNU AU AVUT
VENITURI DIN NICI O SURSĂ (DIN ROMANIA SAU STRĂINĂTATE) ÎN LUNILE
NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019 , IANUARIE 2020.
10) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu
adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
11) documente justificative de la Administraţia FINANCIARĂ (A.N.A.F.)privind veniturile
nete obţinute din activităţi autorizate pentru to i membrii majori ai familiei (de exemplu:
chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de

exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
12) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai
are şi alte venituri (a se vedea Anexa nr. 5).

6. Burse sociale pentru venituri lunare sub cuantumul venitului minim net pe economie,
studenți membrii majori i cu vârstă cuprinsă între 26 şi 35 ani:
1) cerere tip vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/cărţii de identitate;
3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale, după caz:
a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverinţa de știa nu au realizat niciun venit/profit, omaj;
c) adeverinţa de venit net, etc.;
4) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii
familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal);
5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai
are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5).
7. Bursă socială pentru familiile de studenţi:
1. studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii
vor depune documentele menţionate la aliniatul (5) pentru familia din care provine fiecare
soţ, la care se adaugă:
a) copie a certificatului de căsătorie;
b) adeverinţă de student pentru celălalt soţ;
c) copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);
2. student/ă căsătorit/ă, soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele
prezentate la aliniatul (5) pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine
venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ, dacă studentul obţine
venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale
copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/ soţie se adaugă:
a) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
b) adeverinţa de venit net, adeverinţa de știa nu au realizat niciun venit/profit, omaj, cupoane sau adeverinţa de la Casa de
Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare,
etc.
c) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii
familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal);
d) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar a soţului/ soţiei care nu este student/
studentă, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele
declarate, după caz;

e) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care sa reiasă că nu mai are şi alte
venituri decât cele declarate.

8. Burse de ajutor social ocazional pentru maternitate
1) Studente mame:
1) cerere tip vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) copie a certificatului de naştere al copilului.
2) Studenţii ale căror soţii nu realizează alte venituri decât bursele vor depune următoarele
documente:
1) cerere tip vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) copie a buletinului/ cărţii de identitate al/ a soţiei;
4) copie a certificatului de căsătorie;
5) copie a certificatului de naştere al copilului;
6) documente justificative privind veniturile proprii şi ale soţiei, după caz:
a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii;
b) adeverinţa de știa nu au realizat niciun venit/profit, omaj;
c) adeverinţa de venit net, etc.;
7) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor
personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
8) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar, a soţiei studentului, din care să
reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate;
9) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi
alte venituri decât cele declarate.
9. Bursă socială ocazională în caz de deces:
1) cerere tip vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) copie a certificatului de căsătorie;
4) copie a certificatului de naștia nu au realizat niciun venit/profit, tere;
5) copie a certificatului de deces;
6) membrul familiei (rudenie de grad I) va depune la dosar şi documente justificative
privind veniturile:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (dacă este
cazul);
b) adeverinţa de știa nu au realizat niciun venit/profit, omaj (dacă este cazul);
c) adeverinţa de venit net (dacă este cazul), etc.;
d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile
nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice
autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare

a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc.,
conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
e) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar din care să reiasă că nu mai
realizează şi alte venituri decât cele declarate.

OBSERVAŢIE: În cazul în care venitul lunar pe membru este zero este necesară
anchetă socială eliberată de primărie. PE ANCHETĂ SE VA SPECIFICA
OBLIGATORIU COMPONENȚAA FAMILIEI ȘI FAPTUL CĂ VENITUL ACESTEIA A FOST ZERO ÎNI FAPTUL CĂ VENITUL ACESTEIA
A FOST ZERO ÎN LUNILE NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019, IANUARIE
2020.
.

SALARIUL NET MINIM PE ECONOMIE: 1346 LEI

