ACTE necesare PT. DOSARUL BURSEI DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL Sem.II
Studenţii a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni (IANUARIE, FEBRUARIE,
MARTIE 2022) un venit net lunar mediu pe membru de familie mai mare de 1143 LEI
(respectiv 75% din salariul minim net pe economie 1524 lei pot depune cerere PENTRU
OBŢINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU SEM.II
(ACTELE VOR FI DEPUSE FIZIC LA DECANATUL FACULTATII, SALA PP8 INTRE
ORELE 12OO – 15OO, DE LUNI PANA VINERI PANA LA DATA DE 02.05.2022.
ACTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL SUNT URMĂTOARELE, DUPĂ CAZ:

-

Cerere-declaraţie (formular tip completat integral și cu mare atentie)

-

Extras de cont bancar (IBAN) de la una din următoarele bănci: B.C.R., B.R.D., ING,

Raiffeisen,

Transilvania, UniCredit pe numele studentului/studentei solicitant de bursă;
-

copie după cartea de identitate studentului(ei), a părinţilor şi a celorlalţi membri ai familiei aflaţi în
întreţinerea părinţilor;

-

adeverinţe din care să rezulte veniturile nete salariale şi asimilate acestora (incluzând toate bonificațiile,
primele, tichetele de masă) pentru părinţii studentului(e) şi, dacă este cazul, ale studentului(ei) pe lunile

IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2022 (potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare);
-

cupoane de pensie (inclusiv ajutoare, indemnizaţii şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială) pe lunile

IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2022 (în conformitate cu Legea nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare);
-

cupoane de şomaj pe lunile IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2022;

-

adeverinţă de la Primărie, pt.certificarea că familia primește/sau nu,

ajutor social pentru asigurarea

venitului minim garantat;
-

cupoane de pensie de urmaş pe lunile IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2022+ copie după
certificatul de deces al părintelui/părinţilor (se aplică numai studenţilor până la 26 de ani);

-

cupoane de pensie alimentară pe lunile IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2022+ copie după
sentinţa de divorţ a părinţilor. In cazul în care studentul şi/sau fraţii săi nu primesc pensia alimentară, deşi în
sentinţa de divorţ se prevede acest lucru, studentul sau părintele în grija căruia este studentul şi/sau fraţii săi va
da o declaraţie pe proprie răspundere despre acest fapt, la notar sau la primăria localităţii unde îşi are
domiciliul);

-

în cazul în care cupoanele de pensie (de orice fel) sau cupoanele de şomaj nu mai sunt în posesia
persoanelor în cauză, atunci se obține adeverinţă doveditoare de la Casele de Pensii,respectiv de la
Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă cu sumele primite pe lunile de referință menţionate mai sus

-

adeverinţe de la Administraţia Financiară pentru toți membrii familiei inclusiv student(ă) privind veniturile
obţinute din: - activităţi autorizate (PFA, întreprinderi individuale sau familiale, conf. O.G. nr.44/2008 şi
1

Legea nr.182/2016), - chirii, - meserii liberale, - valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, dividende, - valorificarea unor bunuri mobile sau imobile, - câştiguri din jocuri de noroc, etc. ;
-

adeverinţe de la primăria pe raza căreia îşi are domiciliul studentul, privind veniturile nete obţinute din
activităţi agricole de exploatare a proprietăţilor personale ale familiei și ale studentului: terenuri agricole,
arende, creşterea animalelor, chirii, etc. (conf. prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare).

Atenţie: pe adeverinţă trebuie trecută SUMA VENITURILOR ÎN

LEI obținută (sau specificarea că nu se obțin venituri agricole) şi nu suprafaţa de teren agricol sau numărul
de animale, etc.!
-

adeverinţe de elev/student de la fraţii/surorile studentului(ei), care urmează o formă de învăţământ la
cursuri de zi (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile
suplimentare, conf. Legii nr.61/1993, cu modificările şi completările ulterioare);

-

în cazul în care nu există venituri pe lunile de referință IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE

2022)- declaraţii notariale ale părinților, în care să menționeze în mod explicit că nu au realizat nici un
fel de venituri pe lunile de referință IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2022 și cu obligația
menționată în declarație că orice modificare a situației financiare va fi anunțată în termen de 10 zile de la
producerea acesteia – declarații consemnate la notar sau la secretarul primăriei localităţii unde îşi are
domiciliul;
-

declaraţie pe proria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la secretarul primăriei localităţii
unde îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează nici o formă de
învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;

-

în cazul în care familia studentului nu realizează nici un venit, se solicită Anchetă socială de la primăria
localităţii unde domiciliază menționându-se în aceasta acest fapt, procesul-verbal al anchetei fiind depus ca
document;

-

copie după certificatul de naştere al fraţilor/surorilor sub 14 ani;

-

copie după certificatul de căsătorie al studentului(ei) [dacă se cere bursă de ajutor social ocazional după
venitul soţiei /soţului];

-

copie după certificatul de naştere al copiilor studentului(ei);

-

adeverinţă de la casa de copii privind alocaţia de plasament (conf. Legii nr.272/2004, cu modificările şi
completările ulterioare), pentru studenţii asistaţi de aceste instituţii şi documente din care să reiasă veniturile
proprii ale studentului/ei pe lunile IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2022 (adeverinţă de la
Administraţia Financiară, adeverinţă de la locul de muncă, etc.);

-

copie a hotărârii judecătoreşti privind darea în plasament familial a studentului(ei), adeverinţă privind
alocaţia de plasament (conf. Legii nr.272/2004, cu modificările şi completările ulterioare) şi documente din
care să reiasă veniturile proprii ale studentului/ei aflat/e în plasament pe lunile

IANUARIE,

FEBRUARIE, MARTIE 2022 (adeverinţă de la Administraţia Financiară, adeverinţă de la locul de
muncă, etc.);
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-

Anchetă socială în cazul studenţilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă sau domiciliază în străinătate. Pentru
părintele/părinţii plecat/plecaţi în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare veniturile pe
lunile IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2022 de la angajatorul acestuia/acestora. 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.

-

Declaraţie pe propria răspundere a studentului(ei), din care să reiasă că el(ea) şi familia sa nu mai au alte
venituri în afară de cele specificate în cerere;

-

La calcularea venitului mediu net pe membru de familie nu se iau în considerare indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiile pentru risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi
îngrijirea copilului bolnav şi veniturile familiei care are copii în plasament, în cazul solicitantului aflat în
plasament familial.

-

Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material in extenso se găseşte pe site-ul
Universităţii Transilvania din Braşov.

Termenul final de depunere al documentelor pentru
bursa de ajutor social este:

02.05.2022 (sala PP8)
luni÷vineri între orele 12OO – 15OO

Nu se primesc dosarele incomplete sau cu documente
necorespunzătoare
Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile și să verificați corectitudinea eliberării
documentelor la instituțiile la care sunt solicitate înainte de a le depune la dosar.

3

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
FACULTATEA MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
CERERE PENTRU BURSA SOCIALĂ OCAZIONALĂ
Subsemnatul(a)

……………………………………………………………..................,

având

CNP

......................................................,

TELEFON............................................student(ă) la Facultatea ITMI, programul de studii………., anul …….., grupa…………..,
ORFAN: DA........ / NU................. vă rog să-mi acordați:



bursă socială ocazională semestrul II - anul universitar 2021/2022
DECLARAȚIE DE VENITURI

1. Declar pe proprie răspundere toate veniturile nete obținute de familia din care fac parte (inclusiv subsemnatul), conform
prevederilor Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material al UTBv:
2.
Veniturile nete în ultimele 3

VENITURI REALIZATE DE FAMILIE

luni(se trece SUMA celor 3
luni de referință

( ianuarie, februarie,martie
2022)

a. veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
b. Alte ajutoare primite de la stat: ex. ajutor de şomaj; .......................................................................
c. pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și
indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

d. venituri obținute din activități agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
e. alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat
pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f. alocații de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g. venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația pentru
incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
h. ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și

din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de
aceeași natură primite de la alte persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate
temporară de muncă, inclusiv indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea
copilului și îngrijirea copilului bolnav;
i.

veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele de
colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naționale finanțate din
bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

j.

drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și
siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților și soldaților concentrați sau mobilizați;

k. orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul Ordonanței de urgență a
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Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 182/2016;
l. orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuală;

m. dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. (Media lunară se realizează prin
raportarea acestora la 12).
n. Alte venituri ...........
TOTAL VENITURI REALIZATE DE FAMILIE ÎN ULTIMELE 3 LUNI de referință
Ianuarie,februarie,martie 2022

TOTAL VENITURI REALIZATE DE FAMILIE/LUNĂ (se adună cele 3 luni și se împarte la 3)

3. Componența familiei din care fac parte şi numărul total de membri care se iau în calcul:
Nr. Crt.

Gradul de rudenie:

Numele şi prenumele

mama, tata, frați şi surori (preşcolari, elevi,
studenți), soțul/soția, copii aflați în grijă

1.

Studentul solicitant

2.
....
....
....
....
NUMĂRUL TOTAL AL MEMBRILOR FAMILIEI ( INCLUSIV STUDENTUL)

4. VENITUL LUNAR NET MEDIU PER MEMBRU DE FAMILIE : ....................................................... (lei/lună)

(Total venituri pe luna se împarte la nr.membrilor familiei)

5. Pentru justificarea celor declarate anexez următoarele documente, conform art. 3.7 din Regulamentul privind acordarea de burse
şi alte forme de sprijin material al UTBv:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

Subsemnatul(a) …………………………………………………………….................., având CNP ......................................................, sub sancțiunea codului penal privind falsul în declarații,
declar pe proprie răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale şi corecte. Cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage după

sine restituirea sumelor încasate necuvenit precum şi suportarea consecințelor legale de natură penală.Menționez că orice modificare care se va produce la venitul
familiei din care fac parte îl voi aduce la cunoștința facultății în termen de 10 zile însoțit de dovezile corespunzătoare.
Data………………….

Semnătura……………….............…….
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