
 

    
 
 

  
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

Bulevardul Carol I nr. 11A, 700506, Iaşi 
Tel: 40 232 270 041  |  Fax: 40 232 217 720 | www.etti.tuiasi.ro | decanat@etti.tuiasi.ro  

13.02.2020 
 

Informații privind depunerea dosarelor de bursă socială pe semestrul al II-lea, 
2019/2020 

- bursele sociale se acordă în semestrul al doilea studenţilor promovaţi integral sau 
prin credite, având medii mai mici de 8,00 la studii de licență și media 9.00 la 
studii de masterat ; 
 -actele pentru obţinerea bursei sociale se depun semestrial, cele pentru semestrul al 
doilea fiind precizate în adresa Prorectoratului Relaţia cu Studenţii nr. 
2037/28.01.2020 
- candidaţii vor depune în perioada 17-28 februarie 2020, la comisia de burse a 
facultăţii/secretariat, sala III.35, un dosar ce va cuprinde următoarele documente: 
 
1. Adeverinţă de salariat pentru venitul net  realizat de părinţi în lunile 

NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2019 si IANUARIE 2020. 
2. Cupoane de pensie pentru lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2019 si 

IANUARIE 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 răspundere 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). 
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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). 

 
Precizări legate de actele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea 

burselor sociale în semestrul al II-lea: 
 
1. Adeverințele de la ANAF trebuie solicitate pe 2019 și pe 2020. 
2.  În  adeverința de salariat eliberată părintelui de la locul de muncă trebuie 

precizate VENITURILE NETE ( NU salarii nete,  NU venituri brute ) pentru 
lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020; pentru acordarea 
burselor sociale se va avea în vedere salariul minim net pe economie de 1263 
lei/membru de familie pentru lunile noiembrie si decembrie 2019 şi 1347 
lei/membru de familie pentru luna ianuarie 2020. 

3. Pe langă actele necesare mai trebuie adăugate EXTRAS DE CONT, COPII CI 
(student + membri familiei deținători de CI )/ CERTIFICAT DE NAȘTERE 
(pentru membrii <14 ani); 

4. Nu se mai iau în calcul bursele fraților conform adresei Ministerului Educației 
Naționale nr. 41249/24.11.2017. 

 
Bursa socială de tip medical - se va depune certificat medical, cerere tip, copie 
CI și extras de cont  pentru studenţii bolnavi, în baza Ord. MEN 3392, art.6, lit.b), 
art.15 lit. d), vizat de către medicul de la unitatea medicală a universităţii), în care 
să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale, pentru următoarele 
diagnostice: 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 anchilizantă sau reumatism articular şi orice alte boli 
cronice aprobate de Consiliul de Administraţie şi de Senat. 
 
Pe site-ul facultății, la adresa https://etti.tuiasi.ro/studenti/burse/ se află postate 

formularele de cerere ce trebuie completate și atașate dosarului de bursă socială. 


