UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

ANUNȚ IMPORTANT
Studenţii (de la programele de licență, cursuri de IF și Masterate care solicită
BURSA SOCIALĂ pentru anul universitar 2020 – 2021 (bursă anuală), vor
depune în până în 13 octombrie a.c. cererile și actele doveditoare la
Decanatul facultăţii (corpul A etajul III).

Perioada de depunere a actelor :
07 - 13 octombrie a.c.
între orele 1000 - 1500
Extras din Regulamentul privind acordarea de burse și
alte forme de sprijin material
Bursele sociale se acordă, în limita fondurilor alocate, următoarelor categorii
de studenți:
1. studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii,
plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea
bursei sociale;
2. studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care
suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență
renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist,
boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei
infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice sau
boli care necesită tratament îndelungat);
3. studenţilor 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 (1364 lei).

Studentul va completa o CERERE TIP care include și o DECLARATIE PE
PROPRIE RĂSPUNDERE care se descărcă de pe site-ul facultăţii – de la
rubrica STUDENTI - BURSE. Declararea venitului se face de solicitant, pe
proprie răspundere, sub sancțiunea Codului penal pentru fals în declarații.
Venitul net pe membru de familie (pentru studenții pân la împlinirea vârstei
de 26 de ani) se calculează astfel: se cumulează toate veniturile nete obținute
de toți membrii familiei în cele trei luni, se împarte la trei și apoi la numărul
de membrii ai familiei.

Documentele necesare ce se vor atașa cererii:
A. Studenţii a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net

mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie
(1364 lei) vor depune următoarele acte, funcţie de situaţie:
1. Adeverinţă de venit de la ANAF pentru fiecare membru (major) al familiei.
2. Documente justificative privind veniturile părinţilor (adeverinţe din care să rezulte
veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni (iunie - iulie – august ) ale fiecărui
părinte şi, eventual, ale studentului /studentei, dar și a fraților care sunt studenți și
au venituri, cupoane de pensie (indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau alte
fonduri), copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară,
adeverinţă de şomaj, venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie,
indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, alocaţii de stat pentru copii
etc.);
3. declaraţie notariala a părintelui (a părinților) care nu este angajat - că nu
realizează nici un venit;
4. copii ale cărţilor de identitate ale tuturor membrilor familiei (atât pentru părinţi
cât şi pentru toți membri aflaţi în întreţinerea părinţilor) și/sau copii ale
certificatelor de naştere pentru frați / surori care nu au carte de identitate;
5. adeverinţe de elev sau student, cursuri de zi pentru frații care urmează o formă de
învăţământ;
6. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la
primăria localităţii unde îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în
întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nu obţin venituri
proprii;
7. în cazul orfanilor de un părinte, copie a certificatului de deces al părintelui
decedat, plus adeverința/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș;
8. adeverinţă de la primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile nete
obţinute din activităţi de exploatare a proprietăților personale ale studentului şi ale
familiei: terenuri agricole, creşterea animalelor, chirii etc.;
9. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate; In cazul în care există venituri din activități
autorizate (ex PFA), studentul va aduce și o declarație notarială sau o adeverință semnată și ștampilată - a parintelui în cauză, din care să rezulte concret venitul
din activitatea respectivă pe cele trei luni : iunie, iulie, august.
Adeverinţele de la ANAF sunt necesare pentru fiecare membru major al familiei,
inclusiv pentru studentul care solicită bursa socială.

Pentru studentii cu venit 0 (zero) sau a celor a căror părinți
lucrează sau domiciliază în străinătate, este absolut necesară
ANCHETA SOCIALĂ !!!
VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE NU VA FI MAI
MARE DE 1364 lei/lună/membru de familie.
B. Studenţii orfani de ambii părinţi vor depune următoarele acte:
1. documente din care să reiasă veniturile proprii, dacă este cazul; (cupoane de
pensii urmaș, adeverința de la locul de muncă al studentului/studentei)

2.
3.
4.
5.

copii ale certificatelor de deces ale părinţilor.
adeverinţă de la ANAF si primărie
copie de pe cartea de identitate
declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu mai are şi
alte venituri decât cele declarate

C. Studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial vor depune

următoarele documente:
1. documente justificative privind situaţia lor: adeverinţe din care să rezulte că
solicitantul provine dintr-o casă de copii sau copie a hotărârii judecătoreşti din
care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
2. documente din care să reiasă veniturile proprii, după caz: cupoane sau adeverinţă
pentru alocaţia de plasament, adeverinţă de salariu net etc.;
3. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu mai are şi
alte venituri decât cele declarate.
4. Adeverinţă de la ANAF si primărie
5. Copie de pe cartea de identitate
D. Studenţii suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului

studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament
îndelungat) vor depune următoarele documente:
1. certificat medical eliberat de un medic specialist, altul decât medicul de familie, în
care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă
studentul și care se încadrează în categoriile de boli specificate la art.3,1, lit b din
Regulamentul de burse;
2. Certificatul medical se vizează la Dispensarul studenţesc.
E. Pentru studenţii care au împlinit 26 de ani şi urmează studii de licenţă sau

master, veniturile se calculează luând în considerare doar veniturile
personale ale acestora.
F. Pentru studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani, veniturile se

calculează astfel:
1. În cazul în care ambii soţi sunt studenţi şi nu realizează venituri, venitul lunar
mediu net se calculează ca medie a veniturilor lunare medii nete ale celor două
familii din care provin cei doi studenţi (vezi al. a.);
2. În cazul în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu realizează venituri,
venitul lunar mediu net se calculează ca medie între venitul net al membrului de
familie care realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care provine
studentul care nu realizează venituri;
3. În cazul în care ambii soţi au venituri, venitul lunar mediu net se calculează ca
medie între veniturile celor doi soţi.
4. Adeverinţe de la ANAF si primărie
5. Pentru studenții cu vârsta între 26 – 35 de ani, venitul lunar mediu net se va
calcula ținînd cont doar de veniturile personale ale acestuia și a persoanelor pe
care le are în grijă (copii, soție)
G. La calcularea venitului mediu net pe membru de familie se iau în considerare
și alocaţii cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, cum ar fi: ajutorul social,

ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate
sau veniturile familiei care are copii în plasament, în cazul solicitantului aflat în
plasament.
H. Pentru părintele plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în
considerare veniturile de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR
din ultima zi a lunii pentru care este obţinut venitul. Documentele justificative vor fi
traduse în limba română de către un traducător autorizat.
CITIȚI REGULAMENTUL privind acordarea de burse și alte forme de sprijin
material, aflat pe site-ul facultații.

