UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE”SUCEAVA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

În atenţia studenţilor din anii I şi
II(licenţă), I(master)
învăţământ fără taxă/zi
În conformitate cu Legea nr. 224 din 11.07.2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 (alin. 3) şi

adresa MEdC nr. 48989/25.11.2005,

„locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile în măsura în care
studenţii care le ocupă, cu excepţia cazurilor sociale, nu îndeplinesc criteriile şi
standardele de performanţă stabilite de senatul universitar… ”
Contractele încheiate la începutul anilor universitari 2017/2018 şi 2018/2019, la cap.I
art.1, prevăd că „Locurile finanţate de la bugetul de stat se ocupă anual, în baza

clasificării studenţilor în raport cu gradul de îndeplinire a criteriilor şi
standardelor de performanţă stabilite de senatul universitar – media ponderată la
finele anului universitar anterior. Studenţii care au pierdut locurile finanţate de
la bugetul de stat, pot continua studiile în regim cu taxă”
Sunt considerate cazuri sociale următoarele categorii de studenţi:
 Studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
 Studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic
decât venitul minim pe economie/membru de familie;
 Studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi – în
întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe
economie/membru de familie;

Studenţii de la învăţământul fără taxă care se încadrează în categoriile mai sus
menţionate, trebuie să depună la Secretariatul facultăţii, în perioada 18– 20 septembrie 2019,
dosarul cu următoarele acte, după caz:
1. Adeverinţă din care să rezulte venitul net al fiecărui părinte pentru lunile mai, iunie şi
iulie 2019;
2. Cupoane de pensie pentru lunile mai, iunie, iulie 2019;
3. Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi;
4. Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi;
5. Copii după certificate de naştere pentru fraţi/surori elevi şi/sau studenţi;
6. Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şcolari în care se va menţiona cuantumul
lunar al bursei (unde e cazul);
7. Hotărâre judecătorească pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament
familial;
8. Pentru studenţii asistaţi ai Caselor de Copii: adeverinţe de la Casa de Copii;
9. Copii după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi decedaţi;
10. Declaraţie legalizată la Notariat pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează venituri;
11. Declaraţie pe propria răspundere, legalizată la Notariat, din partea fraţilor/surorilor elevi
şi/sau studenţi care au depăşit vârsta de 18 ani (inclusiv a studentului solicitant) că nu
sunt căsătoriţi, că nu sunt angajaţi şi că nu desfăşoară activităţi aducătoare de venituri
(unde este cazul).

IMPORTANT
 Venitul net mediu pe membru de familie pe lunile mai, iunie şi iulie 2019
trebuie să fie mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară la data de
1.09.2019.
 Toate actele eliberate vor avea scris clar numele persoanelor care semnează.

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" SUCEAVA

VIZAT

FACULTATEA DE ……………………………………..

OFICIUL JURIDIC

VIZAT
DECAN
DECLARAŢIE
Subsemnatul(a)__________________________________________________________fiul (fiica)lui_________________
şi al_________________, născut(ă) la data de________________, în_____________________, domiciliat (ă)
în__________________________________________________________, posesorul Cărţii de Identitate seria_____,
nr._________, eliberată de Poliţia__________________la data de__________________, student la Facultatea
de______________________, program de studiu ______________________, anul _____, grupa________, declar
următoarele:
A. COMPONENŢA FAMILIEI (din care fac parte) şi numărul total de membri:
1. Prenumele fraţilor/surorilor (elevi, studenţi):
_________________________________
_________________________________
2. Numărul total al membrilor de familie (incluzând şi subsemnatul):_____________.
B. VENITUL NET MEDIU TOTAL PE FAMILIE, pe lunile mai, iunie, iulie 2019 este _______________________,
cuprinzând următoarele venituri:
1. Salariul net mediu (adeverinţe de la locul de muncă):

__________________lei/lună

2. Pensie medie (cupon de pensie):

__________________lei/lună

3. Alte ajutoare primite de la stat (ajutor de şomaj):

__________________lei/lună

4. Alocaţia de stat pentru copii

__________________lei/lună

5. Burse pentru elevi/studenţi

__________________lei/lună

6. Venituri din spaţii proprii închiriate:

__________________lei/lună

7. Venituri din asociere la societăţi cu capital
privat (inclusiv dividente):

__________________lei/lună

8. Venituri din agricultură:

__________________lei/lună

9. Alte venituri realizate de familie:

__________________lei/lună

(acte eliberate de organele Administraţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului de Stat, de la locul de
domiciliu al părinţilor)
C. VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE este:

__________________lei/lună

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele acte: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Declar pe propria-mi răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea
veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage după sine suportarea consecinţelor legale.
Data__________________

Semnătura____________________

Listele finale cu studenţii înmatriculaţi la învăţământ fără taxă
în anul universitar 2019/2020(anii II, III - licenţă, anul II master) se vor afişa după
23 septembrie 2019, pentru a se ţine cont de cazurile sociale care se încadrează în
Legea nr. 224 din 11.07.2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 133/2000 (alin. 3) şi adresa MEdC nr. 48989/25.11.2005, conform
căreia „locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile în măsura în
care studenţii care le ocupă, cu excepţia cazurilor sociale, nu îndeplinesc criteriile
şi standardele de performanţă stabilite de senatul universitar… ”
Contractele încheiate la începutul anilor universitari 2017/2018 şi 2018/2019,
la Art. 1, prevăd că „locurile finanţate de la bugetul de stat se ocupă anual, în
baza clasificării studenţilor în raport cu gradul de îndeplinire a criteriilor şi
standardelor de performanţă stabilite de senatul universitar – media ponderată la
finele anului universitar anterior. Studenţii care au pierdut locurile finanţate de
la bugetul de stat, pot continua studiile în regim cu taxă”
Sunt considerate cazuri sociale următoarele categorii de studenţi:
 Studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
 Studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit
mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie;
 Studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau
studenţi – în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul
minim pe economie/membru de familie;

