
 

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI 

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA 

3 februarie 2020 

 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL, Sem  II, 2019-2020 

Dosarele de bursă de ajutor social  se vor depune la secretariat, 
 până pe data de 25 februarie 2020, in intervalul orar: 11.00 - 14.00 

 
Pentru a fi primit si inregistrat la secretariat, dosarul trebuie sa conţină obligatoriu, completate corect:  
anexa 4 – cerere de acordare bursă socială (de mai jos) 
anexa 5 - declaraţia de venituri (de mai jos) 

Nu se primesc dosare incomplete! 

 
Calculul venitului net mediu pe membru de familie/lună 

 
Venitului net mediu pe membru de familie/lună trebuie să se calculeze și să se încadreze în 2 
coloane diferite, astfel: 

Pentru lunile noiembrie si decembrie 2019  până în suma de  1263 lei 
Pentru luna ianuarie 2020 până în suma de  1347 lei 
 
Atentie la urmatoarele documente justificative: 

 adeverinţele de venit net – în original, pentru lunile noiembrie, decembrie 2019 și ianuarie 2020 

 adeverintele de venit, in original,  emise de Agentia Nationala de Administratie Fiscală  

 cupoanele de pensie (sau adeverinta de la Casa de pensii) - în copie, noiembrie, decembrie 2019 
și ianuarie 2020 

 cupoanele de ajutor şomaj sau adeverințe – în copie, pentru lunile noiembrie, decembrie 2019 și 
ianuarie 2020 

 adeverinţele emise de primărie de venit agricol ( de la primării) 
  

IMPORTANT! 

Acordarea burselor sociale şi a burselor de ajutor social ocazionale este 
condiționată de prezentarea studenţiilor la examenele/colocviile/verificările 
pe parcurs din sesiunea de iarnă,  fiind acceptată  absența la maxim două 
forme de examinare (examen/colocviu/ verificare pe parcurs). 



 

Anexa 4 

 

CERERE pentru acordarea bursei de performanţă/ bursei de ajutor social /  

bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/maternitate/deces 

 

Domnule Decan, 

 

 

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

la Facultatea de ................................................................., 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 2019-2020, semestrul II. 

 

● 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 Electrica, Energetica si Informatica Aplicata 



 
ANEXA 5 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  “GHEORGHE ASACHI”   din IAŞI 

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA,ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA 

 

DECLARAŢIE DE VENITURI 

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

grupa _________, deţinător al cardului bancar la banca _____________________ CNP _________________, 

tel.__________________, email ____________________________________, 

 Pentru determinarea veniturilor nete în vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate 

veniturile nete obţinute în familie: 

Lunile noiembrie si decembrie 2019  

(incadrare in venitul net de 1283 lei) 

Luna ianuarie 2020 

 ( incadrarea in venitul net de 1347 lei) 

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) 

 

B.TOTAL VENITURI NETE (LEI/LUNĂ): ______ (lei/lună) 

Numărul persoanelor aflate în întreţinere:_____,  

din care:- numărul elevilor                ___ 

              - numărul studenţilor           ___ 

              - numărul copiilor preşcolari __ 

 

C. Venitul net mediu pe membru de familie:           

________________(lei/lună)  

 

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) 

 

B.TOTAL VENITURI NETE (LEI/LUNĂ): ______ (lei/lună) 

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. 

Deasemenea, declar pe propria răspundere următoarele: nu am obţinut în perioada noiembrie- 

decembrie 2019 si ianuarie 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: _______________________ 

 


