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ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE AJUTOR 
SOCIAL – SEM. II, AN UNIV. 2015/2016 

 

1. Adeverinţă de salariat pentru venitul net  realizat de părinţi în lunile NOIEMBRIE 
2015, DECEMBRIE 2015, IANUARIE 2016. 

2. Cupoane de pensie pentru lunile NOIEMBRIE 2015, DECEMBRIE 2015, 
IANUARIE 2016 sau adeverinţă de la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri 
sociale – Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat. 

3. Declaraţie notarială pentru părinţii care nu realizează nici un fel de venituri (dacă 
este cazul). 

4. Adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul studentului pentru Legea nr. 
416/2001, cu modificările ulterioare, privind venitul minim garantat (dacă este 
cazul). 

5. Adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul studentului, pe numele părinţilor 
acestuia, pentru teren (Legea nr. 18/1991), modificată în Legea nr. 247/2005. 

6. Certificat fiscal sau adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice pentru 
veniturile realizate conform OUG nr. 44/2008 (corespunzătoare lunilor noiembrie 
2015, decembrie 2015 și ianuarie 2016). 

7. Adeverinţă de elev sau student pentru fraţii sau surorile studentului. 
8. Certificat de căsătorie (copie xerox) pentru părinţii recăsătoriţi sau copie xerox a 

sentinţei de divorţ a părinților (dacă este cazul). 
9. Adeverinţă pentru veniturile realizate în lunile NOIEMBRIE 2015, DECEMBRIE 

2015, IANUARIE 2016 ale soţului/soției părintelui recăsătorit (dacă este cazul). 
10. Dovada primirii pensiei  de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia 

sau a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie de întreţinere (daca este 
cazul). 

11. Certificatul de deces al unuia din părinţi (dacă este cazul). 
12. Dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la Direcţia pentru probleme de 

muncă şi ocrotiri sociale a cererii studentului orfan (dacă este cazul). 
13. Adeverinţă emisă de Oficiul Registrului Comerţului pentru părinţi (dacă este cazul), 

din care să rezulte că sunt sau nu asociaţi în cadrul societăţilor comerciale. 
14. Dovada înregistrării la organele de poliţie din raza domiciliului studentului, a cererii 

privind identificarea noului domiciliu al unuia din părinţi, în cazul în care acesta a 
părăsit reşedinţa comună, în vederea obligării acestuia la plata pensiei de întreţinere 
(dacă este cazul). 

15.  Ancheta  socială întocmită de primărie (dacă este cazul). 
16. Certificat medical, pentru studenții bolnavi, în baza H.G. nr.558/1998, art.8, pct.c), 

vizat de către medicul de la unitatea medicală a universității. 
17. EXTRAS DE CONT care să conțină următoarele informații: 

� Numele și prenumele studentului 
� CNP-ul studentului 



� Codul IBAN emis de banca la care studentul are emis cont (plata se realizează 
doar prin Bancpost, Raiffeisen Bank, Banca Română de Dezvoltare, Banca 
Comercială Română, Banca Transilvania, ING Bank) 
Studentul trebuie să fie titularul contului – nu este admisă împuternicirea pe 

contul altei persoane. 

 
PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL, SE VA AVEA 

ÎN VEDERE SALARIUL MINIM BRUT PE  ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ 
DE 1050 LEI, PENTRU LUNILE NOIEMBRIE 2015, DECEMBRIE 2015 ȘI 
IANUARIE 2016. 
 

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT ÎN 
PERIOADA 24 FEBRUARIE-26 FEBRUARIE 2016,  

interval orar 1000 – 1200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 2 

 
 

 
 

Domnule Decan, 
 
 
 
 

Subsemnatul(a), …………………………………………………………......…………….., student la 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” 

din Iaşi, în anul de studii…………..licenţă/masterat, cursuri de zi, fără taxă, grupa …………., vă rog să-mi 

aprobaţi acordarea bursei de performanţă/ bursei de ajutor social / bursei de ajutor social ocazional pentru 

îmbrăcăminte / bursei de ajutor social ocazional pentru maternitate / bursei de ajutor social ocazional pentru 

deces, pentru anul universitar ..........................., semestrul ....... (după caz). 

 

● În cazul solicitării unei burse de ajutor social pentru veniturile nete lunare medii sub salariul minim pe 

economie sau a solicitării bursei ocazionale de ajutor pentru îmbrăcăminte, anexez declaraţia de venituri – 

formular tip şi documentele justificative aferente. 

● În cazul solicitării unei burse din categoria: burse de performanţă, burse de ajutor social pe caz de boală, 

burse de ajutor ocazional de maternitate şi de deces, anexez următoarele documente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Data         Semnătura studentului(ei), 

 

 

Domnului Decan al Facultăţii de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 

 

 

 

 



 

ANEXA 3 
UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  “GHEORGHE ASACHI”   din IAŞI 
FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
 

 
DECLARAŢIE DE VENITURI 

 

 Studentul(a) ____________________________________anul de studii _________, licenţă/masterat, 
grupa ____________, deţinător al cardului bancar la banca _________________________________ CNP 
___________________, tel.__________________, email ____________________________________, 

 Pentru determinarea veniturilor în vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile 
obţinute în familie: 

A. VENITURI REALIZATE 
1. Salarii medii nete totale:  ________________________________  (lei/lună)  

2. Pensii:     ________________________________ (lei/lună)  

3. Alocaţii de stat pt. copii:  ________________________________ (lei/lună) 

4. Alte ajutoare primite de la stat: _________________________________(lei/lună) 

5. Venituri din spaţii proprii închiriate: _______________________________ (lei/lună) 

6. Venituri din asociere la societăţi 
     cu capital privat (inclusiv dividende):  ________________________________ (lei/lună) 

7. Venituri din agricultură:  _________________________________(lei/lună) 

  

TOTAL VENITURI (LEI/LUNĂ):   ________________________________ (lei/lună) 
      

B. Numărul persoanelor aflate în întreţinere:_____________,  
din care: - numărul elevilor   ________________ 
  - numărul studenţilor  ________________ 
  - numărul copiilor preşcolari ________________ 

 

C. Venitul net mediu pe membru de familie: __________________________(lei/lună)  

 

 Pentru justificarea celor declarate anexez următoarele adeverinţe sau copii legalizate: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Declar pe proprie răspundere că datele înserate mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea 
veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi 
suportarea consecinţelor legale. 
 
Data:        Semnătura student: _______________________ 

 


