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UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ”CRISTOFOR SIMIONESCU” 

05.10.2021 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARELOR DE  

BURSĂ SOCIALĂ SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2021/2022 
 

1. Cerere (anexa 4), Declarație de venituri (anexa 5), Declarație GDPR (anexa A) 

2. Adeverinţă de salariat pentru venitul net  realizat de părinţi în ultimele 3 luni (IULIE 

2021, AUGUST 2021 și SEPTEMBRIE 2021); 

3. Cupoane de pensie pentru ultimele 3 luni (IULIE 2021, AUGUST 2021 și 

SEPTEMBRIE 2021) sau adeverinţă de la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri 

sociale – Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat; 

4. Declaraţie notarială sau anchetă socială pentru părinţii care nu realizează nici un fel 

de venit, însoțită de documentele care atestă acest lucru (dacă este cazul), conf. art.15, 

lit.a) din Ord.MEN 3392/2017;  

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

modificările și completările ulterioare, privind venitul minim garantat (dacă este cazul); 

6. Adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul studentului, pe numele părinţilor acestuia, 

pentru teren (Legea nr. 18/1991), modificată în Legea nr. 247/2005 și veniturile obținute 

din activități agricole conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Certificatul fiscal sau adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice pentru veniturile 

realizate conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare 

(corespunzătoare lunilor IULIE 2021, AUGUST 2021 și SEPTEMBRIE 2021), 

pentru toți membrii familiei care au peste 18 ani. 

8. Adeverinţa de elev sau student pentru fraţii sau surorile studentului, respectiv declarație 

notarială pentru frații sau surorile studentului cu același domiciliu, care nu sunt 

elevi/studenți/angajați; 

9. Certificatul de căsătorie, în copie xerox, pentru părinţii recăsătoriţi sau copie xerox a 

sentinţei de divorţ a părinților; 

10. Adeverinţă pentru veniturile realizate în ultimile 3 luni (IULIE 2021, AUGUST 2021 și 

SEPTEMBRIE 2021)  ale soţului (soției) părintelui recăsătorit; 

11. Dovada primirii pensiei  de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau a 

înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie de întreţinere (dacă este cazul); 

12. Certificatul de deces al unuia din părinţi (dacă este cazul); 

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

şi ocrotiri sociale a cererii studentului orfan (dacă este cazul); 

14. Adeverinţă emisă de Oficiul Registrului Comerţului pentru părinţi (dacă este cazul), din 

care să rezulte că sunt sau nu asociaţi în cadrul societăţilor comerciale; 

15. Declarație notarială în cazul părinților divorțați, din care să reiasă că nu primește pensie 

alimentară (unde este cazul); 

16.  Ancheta  socială întocmită de Primărie (dacă este cazul); 

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

art.15 lit.d), vizat de către medicul de la unitatea medicală a universității. 
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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 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 ÎN CONDIȚIILE 

ORD.MEN 3392/2017, ART.6, LIT.C), SE VA AVEA ÎN VEDERE LA CALCULUL 

VENITURILOR PENTRU LUNILE IULIE 2021, AUGUST 2021 ȘI SEPTEMBRIE 

2021, SALARIUL DE BAZĂ MINIM NET PE ECONOMIE DE 1386 LEI, 

CORESPUNZĂTOR SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ DE 

2300 LEI,  STABILIT PRIN H.G. NR. 4/13.01.2021 ÎNCEPÂND CU 13 IANUARIE 2021. 
 

 
DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT  

ÎN PERIOADA 18 – 22 octombrie 2021 

interval orar 1000 – 1200. 
 

 

 

NOTĂ: 

Nu se înregistrează dosarele care nu au toate documentele justificative sau cu 

declarația de venituri necompletată 


