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Avand  tn  vedere  Ord.MEN  nr.3392/2017,  publicat tn  M.Of.156/02.03.2017,  Tn
vederea  acordarii  burselor  de  ajutor  social  studentilor  faculfatii  dumneavoastfa  Tn
semestrul   I   al   anului   universitar  2022/2023,   va   rugam   sa   asigurati   completarea
dosarelor de bursa cu urmatoarele acte actualizate ?n conditiile legislatiei tn vigoare:

-  adeverinsa  de  salariat  pentru  venitul  net  realizat  de  pi5rintil  ?n  ultimele  3  Iuni  (iulie

2022, august 2022 §i septembrie 2022).

-  cupoane  de  pensie  pentru  ultimele  3  Iuni  sau  adeverin!a  de  la  Direc!ia  pentru

probleme de munca §i ocrotiri sociale - Oficiul de asigufari sociale §i pensii de stat.

-declaratie pe propria faspundere pentru parin|ii care nu realizeaz5 nici un fel de venit,

insotita de documentele care atest5 acest lucru (daca este cazul), conf.art.15, lit.a) din
Ord. MEN 3392/2017; facultatile pot introduce in Criteriile specifilce suplimentare pentru
acordarea  burselor.  obligativitatea  studentului  de  a  prezenta  la  dosar.  o  declaratie
notariala sau ancheta social5, cf. Art.67, pot.(1), lit.b) din Procedura PO.PRS.03, ed.2,
revizia 2;

- adeverinsa emisa de primaria de la domiciliul studentului pentru Legea nr.  416/ 2001,

cu  modificarile  §i  completarile  ulterioare,  privind  venitul  minim  garantat  (daca  este
cazul).

-  adeverin|a   emisa  de  primaria  de  la  domiciliul  studentului,   pe  numele  parintilor

acestuia, pentru teren (Legea nr.18/1991 ), modificat5 in Legea nr. 247/ 2005 §i venituri
obtinute  din   activit5Si   agricole  conform   Legii   nr.227/2015   privind   Codul  fiscal,   cu
modificarile §i completi5rile ulterioare;

-   certifilcatul   filscal   sau   adeverin±a   de   la   Administratia   Finan§elor   publice   pentru

veniturile   realizate  conform   O.U.G.   nr.   44/  2008,   cu   modifilcarile   §i   complet5rile
ulterioare.

-  adeverin±a  de  elev  sau  student  pentru  fratii  sau  surorile  studentului,   respectiv

declaratie notariala  pentru fratii  sau  surorile studentului  cu  acela§i  domiciliu,  care nu
su nt elevi/studenti/angajati.,

-certifilcatul de c5satorie, fn copie xerox, pentru pzirintili reci5s5toriti sau copie xerox  a

sentin!ei de divon a p5rintilor;

-  adeverinsa  pentru  veniturile  realizate ?n  ultimele  3  Iuni  ale  sotului  (so|iei)  parintelui

recasatorit;
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-dovada primirii pensiei de Tntretinere din pariea parintelui obligat la plata acesteia sau

a inregistrarii la judecatorie a cererii pentru pensia de lntreiinere (daca este cazul).

-cerfificatul de deces al unuia din parinti (daca este cazul);

- dovada  primirii  pensiei  de  urma§ sau  a  inregistrferii  la  Directia  pentru  probleme  de

munca §i ocrotirii sociale a cererii studentului orfan (daca este cazul);

- adeverin!a emisa  de Oficiul  Registrului  Comer!ului  pentru  p5rinti  (dac5  este cazul),

din care sa rezulte ca sunt sau nu asociati in cadrul societatilor comerciale.

-  declaratie  notariala  Tn  cazul  parintilor  divorLa€i,  din  care  sa  reiasa  ca  nu  prime§te

pensie alimentara (uncle este cazul).

-ancheta sociala ?ntocmita de Primarie (daca este cazul).

-certificat medical, pentru studentili bolnavi, ?n baza Ord. MEN 339212017, art.6, lit. b),

art.15 lit.d), vizat de catre medicul de la unitatea medicala a universitatii.

Pentru  acordarea  burselor  de  ajutor  social  tn  condjtiile  Ord.MEN  3392/2017,
art.6, lit.c), se va avea Tn vedere la calculul veniturilor pentru lunile iulie 2022, august
2022 Si  septembrie  2022,  salariul  de baza  minim  net pe economic  de  1524  lei,
corespunzator salariului  minim   brut pe ta fa garantat in  plata de 2550  lei,  stabilit prin
H.G.  nr.1071/04.10.2021.

Alocatiile de slat pentru lunile iulie€eptembrie 2022, pentru copiii in varsta
de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap sunt de 243 lei, respectiv
GOO lei lunar,  conform OUG  126 /15.12.2021.

Dosarele  pentru  bursele  sociale  vor  fi  inaintate  spre  avizare  Oficiului
Juridic numai dupa intocmirea, sub semnatura, a referatului de catre persoana
din cadrul secretariatului facultatii privind venitul lunar net mediu pe membru de
familie §i completarea integrala cu actele solicitate.
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