
EXTRAS 

din Hotărârea nr. 146/04.09.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei privind acordarea 

burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență, 

în anul universitar 2020 - 2021 

 

Art. 1 (1) Beneficiază de bursă (de excelenţă, de performanţă, de merit, socială şi socială 

ocazională) 

studenţii integralişti de la programele de licenţă şi masterat, organizate la forma de învăţământ 

cu frecvenţă, care beneficiază de finanţare de la buget. 

… 

Art. 2 (1) Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt: burse sociale 

și burse sociale ocazionale. 

(2) Bursele sociale li se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de 

ani, în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor integralişti, de la forma 

de finanţare buget, care dovedesc cu documente prezentate în original sau legalizate că se 

încadrează în următoarele categorii: 

a) studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea 

ordine de priorităţi: 

a.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial 

care nu au realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar (lunile 

noiembrie, decembrie și ianuarie, respectiv iunie, iulie și august) un venit lunar net mai mare decât 

salariul de bază minim net pe economie; 

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea 

semestrului/anului universitar (lunile noiembrie, decembrie și ianuarie, respective iunie, iulie și 

august) un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe 

economie. 

b) studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale 

vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației 

Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a altor 

forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu 

frecvență şi anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă 

renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie 

gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, 

talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, infestare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap 

locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular. 

c) studenţi a căror familie realizează, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului 

universitar (lunile noiembrie, decembrie și ianuarie, respectiv iunie, iulie și august), un venit lunar 

net mediu pe membru de familie mai mic decât valoarea salariului de bază minim net pe economie; 

(3) Ordinea de prioritate este cea menţionată la aliniatul precedent. 

(4) Studenţii care solicită bursă socială trebuie să depună online, în termenele prevăzute în 

Calendarul Studentului, la adresa de email a secretariatului facultății (Anexa 3), un dosar care să 

conțină copii ale următoarelor documente: 

a. cerere tip; 

b. documente doveditoare pentru încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 

alin. (2): 

b.1. înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. 



În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe 

proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru. 

b.2. pentru situațiile 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 situația exactă a familiei acestuia. 

Studentul are obligaţia să realizeze toate diligențele pentru aducerea documentului. În caz contrar, 

studentul pierde dreptul la bursă şi va trebui să restituie sumele încasate. Ancheta socială este 

obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. 

b.3. copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind 

darea în plasament, dacă este cazul. 

b.4. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se 

prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se regăsește 

în lista de la art. 2, alin. (2), lit. b). 

c. copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii familiei, dacă este cazul. 

În cazuri de excepţie, studentul va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că 

venitul lunar net mediu al său sau pe membru de familie, după caz, nu depășește cuantumul 

salariului de bază minim net pe economie. Studentul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la 

data începerii perioadei de depunere a dosarelor, să trimită la adresa de email a secretariatului 

facultății documentul doveditor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau echivalentul 

acesteia în raza căreia locuieşte. În caz contrar studentul pierde dreptul la bursă şi va trebui să 

restituie sumele încasate. 

(5) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea 

vârstei de 26 de ani luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija acestora, 

respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului (soț/soție, copii dacă este cazul), ținând 

cont de: 

a. veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

b. pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, 

sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum 

și 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 și completările ulterioare; 

c. venituri obținute din activități agricole conform prevederilor Codului fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d. alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația de 

stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

e. alocațiile de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

f. veniturile obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația 

pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

g. 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, inclusive indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea 

copilului bolnav; 



h. 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; 

i. 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; 

j. orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul OUG nr. 44/2008 aprobată de 

Legea 182/2016; 

k. orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate 

intelectuală; 

l. dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin 

raportarea acestora la 12. 

(6) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula 

ținând cont doar de veniturile personale ale acestora, și al persoanelor pe care le au în grijă, precum 

copii, soție etc., în conformitate prevederile legale în vigoare. 

(7) În vederea dovedirii veniturilor obţinute se vor depune online, după caz, fără ca enumerarea să 

fie limitativă, copii ale următoarele documente: 

a. adeverinţă de salariat pe care să fie specificat salariul net pentru fiecare dintre cele 3 luni 

dinaintea începerii semestrului/anului universitar (lunile noiembrie, decembrie, ianuarie respectiv 

iunie, iulie și august), în cazul veniturilor obținute din salarii sau asimilate salariilor, pentru toți 

membri familiei care au un loc de muncă; 

b. cupon de pensie pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului/anului 

universitar (lunile noiembrie, decembrie, ianuarie respectiv iunie, iulie și august), în cazul pensiilor 

(inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate etc.); 

c. cupon de şomaj, pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului/anului 

universitar (lunile noiembrie, decembrie, ianuarie respectiv iunie, iulie și august), în cazul 

veniturilor din alocaţia de şomaj; 

d. hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare; 

e. adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole, pentru toți membri majori; 

f. adeverinţă de la Agenția Națională de Administrare Fiscală în cazul veniturilor rezultate 

din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor, pentru toți membrii majori; 

g. adeverinţă eliberată de şcoală/liceu/universitate care să ateste calitatea de elev/student a 

fraţilor solicitantului, dacă este cazul; 

h. extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi. 

În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetăţenie română, nu domiciliază în România 

şi/sau nu realizează venituri în România, se vor prezenta documente echivalente celor anterior 

menționate de la organul fiscal și administrația locală din țara respectivă și/sau declarație pe 

proprie răspundere. Studentul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data începerii perioadei 

de depunere a dosarelor, să trimită la adresa de email a secretariatului facultății copia documentului 

doveditor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau echivalentul acesteia în raza căreia 

locuieşte. În caz contrar studentul pierde dreptul la bursă şi va trebui să restituie sumele încasate. 

Pentru membrii majori ai familiei solicitantului, inclusiv studentul, care nu realizează venituri de 

niciun fel, se va trimite declaraţie pe proprie răspundere care să specifice acest lucru. 



(8) Pot beneficia de bursă socială şi studenţii de la programele de studii organizate la forma de 

învăţământ cu frecvenţă finanţaţi prin taxe de şcolarizare, conform prevederilor art. 7 alin. (1), din 

Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind 

învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, dar numai în cazul în care sunt 

integraliști și dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau 

din plasament familial. 

(9) Cuantumul bursei sociale se stabilește pornind de la cuantumul minim propus anual de CNFIS, 

ținând cont de faptul că aceasta trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare. 

(10) Cuantumul burselor sociale se stabilește, prin hotărâre a Senatului Universității, la propunerea 

Consiliului de Administrație, în limita fondurilor disponibile și nevoilor identificate la nivelul 

comunității studențești, cu respectarea prevederilor alin. (9). 

(11) Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și de 

următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă mai beneficiază de altă categorie de bursă: 

a. bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care li se poate 

acorda studenţilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură 

de protecție plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror 

familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, 

un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe 

economie. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui 

an universitar; 

b. bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 

studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază 

minim net pe economie, și constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea 

îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar 

pentru fiecare copil născut. 

c. bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui 

membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se înțelege soţ, soţie, copil. În cazul 

decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa 

se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar. 

(12) Cuantumul acestor burse sociale ocazionale este stabilit de Senatul Universității, la 

propunerea Consiliului de Administrație, și trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al 

bursei sociale. 

(13) În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obținerea unei 

burse sociale sau a unei burse sociale ocazionale, Academia de Studii Economice din București 

(ASE București) va sesiza organele de anchetă competente și va proceda la sancționarea 

studentului, în funcție de gravitatea faptei. 

 

 

Textul integral al metodologiei poate fi consultat aici: https://www.senat.ase.ro/wp-

content/uploads/2020/20200904/Hot.Senat%20nr.%20146%20din%2004.09.2020_Met.acord.bur

se.pdf 
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