
FOARTE IMPORTANT
ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALĂ

Extras din ORDIN nr. 3.392 din 27 februarie 2017

(1) Cererea de solicitare a bursei de ajutor social, la care se
anexează următoarele documente:

a) Declaraţie de venituri – tip, completată şi semnată de către
student, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2- se ridică de la
secretariatul facultăţii;

b) Adeverinţă, din care să rezulte veniturile nete totale lunare, pe
ultimele trei luni (iulie,august,septembrie 2018) realizate de către fiecare
din părinţii studentului, precum şi, eventual, ale fraţilor şi ale celorlalţi
membri ai familiei, conform art 14 din ordinul 3392/27 februarie 2017, pe
care il gasiti mai jos);

c) În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia
depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, însoţită de
documentele care atestă acest lucru (conform art 15)

d) Adeverinţă de elev sau, după caz, Certificatul de naştere al
fraţilor (surorilor), sau ale copiilor studentului care nu au împlinit vârsta
de şcolarizare, sau ale copiilor aflaţi în plasament familial;

e) După caz, Adeverinţă medicală eliberată de unitatea sanitară la
care studentul este în evidenţă, vizată de Dispensarul Studenţesc al
U.S.A.M.V.B.T., în care să fie precizat în mod expres ca această
adeverinţă a fost eliberată pentru a-i servi studentului la obţinerea
bursei de ajutor social, conform art 15, alineat d;

f) Copie după cartea de identitate a studentului şi a celorlalţi
membrii ai familiei;

g) Copie după certificatul de naştere a studentului;

ART. 14
(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la

împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în
grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este
cazul, luând 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 realizează
prin raportarea acestora la 12.

(2) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia
se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe
care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

ART. 15
În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele

documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de
burse oferite:



a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale
(conform art 14 din prezentul ordin). În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine
venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, însoţită de
documentele care atestă acest lucru;

b) pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii
pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă
socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a
familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului
lucrează sau domiciliază în străinătate;

c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul;
d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se

prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care
se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b).

Bursele de performanţă

Art. 8. (1) Bursele de performanţă se atribuie, prin concurs organizat
la nivel de universitate, studenţilor integralişti de la ciclul de studii
universitare de licenţă care au realizat performanţe de excepţie în
activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, pe baza următoarelor
criterii:
- media minimă: 9,50 în anul anterior de studiu (media este
principalul criteriu de performanţă);
- activitatea de cercetare ştiinţifică, materializată prin participarea la
activitatea de cercetare ştiinţifică contractuală, publicarea şi
susţinerea lucrărilor ştiinţifice în reviste de specialitate;
- conduită universitară exemplară;
- activităţi culturale şi sportive;
- activităţi de voluntariat.
(2) Cuantumul şi numărul de burse de performanţă se stabilesc de
către Consiliul de administraţie al U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al
României’’ Timișoara, la propunerea Comisiei de burse pe
universitate la începutul anului universitar şi se aprobă de către
senatul universitar



PERIOADA DE DEPUNERE A
DOSARELOR DE BURSĂ

SOCIALĂ ŞI DE PERFORMANŢĂ
ESTE

06 noiembrie-12 noiembre 2018 ora 1500

Venitul net 1162lei/luna/membru de familie

LA DEPUNEREA DOSARULUI DEPUNETI SI
EXTRASUL  DE  CONT BANCAR de la RAIFEINSEN
BANK

MARTI, 13 NOIEMBRIE, ORA 10,00 AFIŞAREA
LISTELOR PROVIZORII CU BURSIERII

SEMESTRULUI I.

MARTI, 13 NOIEMBRIE, ORA 10,00 – VINERI,
16 NOIEMBRIE 2018, ORA 10.00 SE POT

DEPUNE CONTESTAŢII

VINERI,  16 NOIEMBRIE 2018, ORA 12.00 SE
AFIŞEAZĂ LISTELE FINALE CU BURSIERII

SEMESTRULUI I.

AFISAT AZI, 6 noiembrie 2018


