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BURSE SOCIALE – SEM. I, AN UNIVERSITAR 2020/2021
Dosarele de bursă socială se depun în perioada 21.09.2020 – 15.10.2020.
Documente:
Cerere – tip (Anexa 1);
Copie după C.I. sau după certificatul de naştere;
Copii după certificatele de deces ale părinţilor, sau adeverinţă din
care să rezulte că studentul provine din casa de copii sau din plasament
familial (după caz);
Certificatul medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de
familie al studentului şi de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia
sunt arondaţi studenţii USAMV Iaşi (după caz), pentru studenţii bolnavi care
solicită bursă medicală;
Adeverința de salariat pentru venitul net realizat de părinți în ultimele
3 luni (iunie, iulie și august 2020);
Cupoane de pensie pentru ultimele 3 luni (iunie, iulie și august 2020)
sau adeverința de la Direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri socialeOficiul de asigurări sociale și pensii de stat;
Adeverință emisă de primăria de la domiciliul studentului pentru
Legea nr. 416/2001 cu modificările ulterioare, privind venitul minim garantat
(dacă este cazul);
Adeverință emisă de primăria de la domiciliul studentului, (pe
numele părinților și a studentului), pentru teren (legea 18/1991), modificată în
legea nr.247/2005 și venituri obținute din activități agricole conf. Legii
227/2015;
Documente justificative (de la Administraţia Finanţelor Publice)
privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate pentru anul 2020
(tata, mama, studentul, fraţi studenţi);
Cupoane de alocaţie de stat pentru copii (iunie, iulie și august 2020);
Adeverinţe de elev/student – cu menţiunea că nu/au beneficiat de bursă
în lunile iunie, iulie și august 2020 şi valoarea acesteia;
Declarație notarială în cazul părinților divorțați, din care să reiasă că
nu primește pensie de întreţinere (unde este cazul);

Certificatul de căsătorie în copie xerox, pentru părinții recăsătoriți sau
copie xerox a sentinței de divorț a părinților;
Adeverința pentru veniturile realizate în ultimile 3 luni (iunie, iulie
și august 2020) ale soțului (soției) părintelui recăsătorit;
Dovada primirii pensiei de întreținere din partea părintelui obligat la
plata acesteia;
Copii după documentele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei
aflaţi în întreţinere şi adeverinţe de elev/student pentru fraţii aflaţi în
întreţinerea părinţilor;
Declaraţia studentului şi a fraţilor studenţi, pe proprie raspundere, că
în ultimele 3 (trei) luni (iunie, iulie și august 2020) nu au realizat venituri sau
că nu realizează alte venituri decât cele menţionate (Anexa 2);
Declaraţie pe proprie răspundere din partea părinţilor, că nu au
realizat venituri în ultimele 3 (trei) luni (iunie, iulie și august 2020) sau că nu
lucrează în străinătate, după caz; (Anexa 3);
Ancheta socială întocmită de Primărie, în cazul familiei studentului care
nu realizează venituri sau care are unul sau ambii părinţi în străinătate.
LUNILE DE REFERINŢĂ PENTRU ADEVERINŢA DE VENIT SUNT :

IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2020.
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VENITUL LUNAR MINIM NET/MEMBRU – 1355 RON.
Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de
ani, ţinându-se cont de veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în
grija studentului soţie, copii dacă este cazul.
SE IAU 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/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 calculează prin raportarea acestora la 12.
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 Pot beneficia de bursă socială studenţii declaraţi PROMOVAŢI la
sfârşitul anului universitar anterior, care au realizat min. 40 credite.
 Ordinea priorităţii pentru acordarea burselor sociale este
următoarea:
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 (vezi Regulamentul); studenţii care se încadrează
în această categorie vor depune la dosar certificatul medical eliberat de un
medic specialist, vizat de medicul de familie şi de medicul dispensarului
studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii USAMV Iaşi;
c) studenţii copii de revoluţionari, cărora li se aplică prevederile
art.10 lit. r din Legea nr.42/1990, republicată, cu modificările ulterioare, în
baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr.42/1990, care
atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de “Luptător pentru Victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de “Erou-martir” cu una din
menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit
de brevet semnat de Preşedintele României;
(d) studenţii provenind din categorii defavorizate, a căror familie nu
a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un
venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază
minim net pe economie (1355 RON NET).
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