
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

03.10.2020 

 

ANUNT BURSE  
 

Bursele sociale se acordă în condiţiile Ordinului MEN nr. 
3392/2017, astfel: 

a) studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru 
care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu 
realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei 
sociale; 

b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor 
medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri 
de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm 
bronşic, epilepsii, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, 
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din 
spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 
surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau 
bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită 
anchilozantă sau reumatism articular şi orice alte boli cronice 
aprobate de Consiliul de Administraţie şi de Senat. 

c) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni 
înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit 
lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul 
de bază minim net pe economie, adică 1347 lei pentru lunile 
iulie, august si septembrie 2020. 

Studenţii care îndeplinesc condiţii pentru a beneficia de bursă 
socială vor depune la secretariat un dosar, până la data de 15 
octombrie 2020. 
Conţinutul dosarului este prezentat în anuntul cu ACTE NECESARE 
PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL. 
De asemenea, studenţii cu boli grave vor depune la dosar numai 
un 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) a Ord.MEN nr. 3392/2017, vizat de 
medicul din dispensarul Tudor Vladimirescu. 

 

Secretariatul,  

 



ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL – 

SEM. I, AN UNIV. 2020/2021 

1. Adeverinţă de salariat pentru venitul net  realizat de părinţi în lunile IULIE, AUGUST 

2020 si SEPTEMBRIE 2020. 

2. Cupoane de pensie pentru lunile IULIE, AUGUST 2020 si SEPTEMBRIE 2020 sau 

adeverinţă de la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale – Oficiul de 

asigurări sociale şi pensii de stat. 

3. Declarație pe propria notarială pentru părinţii care nu realizează nici un fel de venit, 

însoțită de documente care atestă acest lucru (dacă este cazul), conf. Art.15, lit. a din 

Ord MEN 3392/2017. 

4. Adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul studentului pentru Legea nr. 416/2001, 

cu modificările ulterioare, privind venitul minim garantat (daca 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 şi 

veniturile obţinute din activităţi agricole conf. Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Certificat fiscal sau adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice pentru veniturile 

realizate conform OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completările ulterioare. 

7. Adeverinţă de elev/student pentru fraţii sau surorile studentului, respectiv declaraţie 

notariala pentru fratii sau surorile studentului cu acelaşi domiciliu, care nu sunt 

elevi/studenţi/angajaţi. 

8. Certificat de căsătorie (copie) pentru părinţii recăsătoriţi sau copie a sentinţei de divorţ 

(daca este cazul). 

9. Adeverinţă cu veniturile realizate în ultimele 3 luni ale soţului recăsătorit (daca 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 (daca este cazul). 

12. Dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la Direcţia pentru probleme de 

muncă şi ocrotiri sociale a cererii studentului orfan (daca 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. Declaraţie notarială în cazul parinţilor divorţaţi, din care să reiasă ca nu primeşte 

pensie alimentară (dacă este cazul). 

15. Ancheta  socială întocmită de Primărie (dacă este cazul). 

16. Certificat medical pentru studenţii bolnavi, în baza Ord. MEN 3392/2017, art.6, lit.b), 

art.15 lit. d), vizat de către medicul de la unitatea medicală a universităţii) 

Pentru acordarea burselor de ajutor social, se va avea în vedere salariul minim net pe 

economie de 1347 lei/membru de familie pentru lunile IULIE, AUGUST si 

SEPTEMBRIE 2020 

Dosarele se depun/transmit la secretariat, până la data de 15 oct. 2020, astfel: 

Studentii  din anii I,II licenta și I master  – personal, la secretariat  

Studentii din anii II ,III,IV licentă  și II master– prin posta, cu confirmare de primire 

pe adresa facultatii: Facultatea de Construcții și Instalații, Secretariat- Secretar sef 

facultate Florea Mariana (dosar bursa sociala), Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron 

nr. 1, 700050, Iaşi.  

POT BENEFICIA DE BURSA NUMAI STUDENTII DE LA BUGET. 

 

http://www.ce.tuiasi.ro/~flomar/anunturi_stud.html


 

 

 
 

ANEXA 4 

 

CERERE pentru acordarea bursei de ajutor social 
 

 

 

Doamnă Decan, 
 

 

 

 

Subsemnatul(a), ……………………………………………......…………….., 

student la Facultatea de Construcții și Instalații, din cadrul Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul ……de studii, licenţă/masterat, învățământ cu 

frecvență, fără taxă, programul ……………………………………………………., 

grupa ……………., vă rog să-mi aprobați acordarea bursei  sociale pentru anul 

universitar 2020/2021, semestrul I. 

 Anexez declaraţia de venituri – formular tip şi documentele justificative aferente. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data         Semnătura studentului(ei), 

Date de contact student: 

Tel._____________________ 

E-mail: __________________ 

 

 

 

Doamnei Decan a Facultăţii de  Construcţii si Instalații 



 
ANEXA 5 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  “GHEORGHE ASACHI”   din IAŞI 
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 
 
 

DECLARAŢIE DE VENITURI 
 

 Studentul(a) ____________________________________anul de studii _________, licenţă/masterat, 

grupa ____________, deţinător al cardului bancar la banca ____________    Cont IBAN  

R O                       

CNP  

 

tel.__________________, email ____________________________________, 

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

 
A. VENITURI NETE 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 NETE (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: 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, 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. 

De asemenea, declar pe propria răspundere următoarele: nu am obţinut în perioada IULIE 2020 – 
SEPTEMBRIE 2020 alte venituri decât cele declarate prin prezenta şi nu am cunoştinţă că părinţii mei au 
obţinut alte venituri decât cele declarate; nu sunt angajat, nu primesc ajutor de şomaj. 
 
 
Data:        Semnătura student: _______________________ 

             



 
ANEXA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnă Decan, 
 

 

 

 

Subsemnatul(a), ……………………………………………......…………….., 

student la Facultatea de Construcții și Instalații, din cadrul Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul ……de studii, licenţă/masterat, învățământ cu 

frecvență, fără taxă, programul ……………………………………………………., 

grupa ……………., vă rog să-mi aprobați acordarea bursei medicale pentru anul 

universitar 2020/2021, semestrul I. 

 

Data         Semnătura studentului(ei), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Decan a Facultăţii de  Construcţii si Instalații 

 


