
 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI 
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE 
29 septembrie 2016 
 

BURSE SOCIALE 
SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2016/2017 

 
 
In vederea acordării burselor de ajutor social, în condiţiile HG 
nr. 558/1998 studeţii solicitanţi vor prezenta la secretariatul 
facultăţii, în perioada 3 - 14 octombrie 2016, cererile de 
acordare a bursei sociale completate, insoţite de actele 
doveditoare. 
 
A. Actele necesare pentru bursele acordate  în condiţiile  
art.8, lit.”d” din Anexa II HG.558/1998 studenţilor a căror 
familie realizează pe ultimele 3 luni (IULIE, AUGUST 
SEPTEMBRIE  2016) un venit lunar mediu net pe membru 
de familie mai mic decât salariul minim net pe economie       
(925 LEI) 
 
Dosarul de bursa sociala va contine: 
1. actele justificative prevazute in art 16 din Procedura de burse: 
1.1ADEVERINTE VENIT PARINTI(adeverinte venit brut si net parinti, cupoane 
pensile, cupoane somaj, declaratie notariala daca nu realizeaza venit, alte acte de 
venit dupa caz pentru lunile iulie, august si septembrie 2016) si copii dupa cartile 
de identitate ale parintilor  
1.2 ADEVERINTE DE LA ANAF pentru parinti si studenti pentru anul financiar  
2016 
    1.3 ADEVERINTE DE LA PRIMARIE din localiatea de domiciliu privind 
valoarea venitului agricol pentru anul 2016, pe numele parintilor  (adeverinta 
eliberata de primarie/administratia financiara din care sa reiasa ca 
familia/sustinatorul material al studentului detine sau nu terenuri agricole, animale 



care ii aduc sau nu venituri agricole si daca da, care este venitul anual, sau alte 
forme de venituri (arende, chirii, etc.); 
 
1.4 ADEVERINTE DE LA PRIMARIE din localiatea de domiciliu privind venitul 
minim garantat (ajutor social) acolo unde este cazul, pe numele parintilor 
1.5 Copii dupa hotarari de divort, certificate casatorie pentru parinti recasatoriti, 
alte acte necesare pentru justificarea numarului membrilor de familie aflati in 
intretinire acolo unde este cazul 
1.6 Adeverinte student/elev si copii dupa certificatele de nastere sau dupa buletin 
pentru frati/surori 
1.7 Alte acte de venit unde este cazul (cupoane alocatie complementara, cupoane 
pensie intretinere, etc) 
1.8 Declaratia studentului ca nu a realizat venituri in lunile iulie, august si 
septembrie 2016 sau in cazul in care a realiza, adeverintele respective 
- anexa 2, anexa 3, completate si semnate 
 
B. Actele necesare pentru bursele acordate  în condiţiile  
art.8,lit.”c” din Anexa II HG.558/1998 
Dosarul de bursa sociala medicala va contine: 
- actele justificative prevazute in regulamentul de burse (certificate medicale 
eliberate de medicul specialist si vizate la Policlinica pentru studenti si elevi din 
Tudor Vladimirescu) 
- anexa 2 completata si semnata 
 
C. Actele necesare pentru bursele acordate  în condiţiile  
art.8,lit.”b” din Anexa II HG.558/1998 
Dosarul de bursa sociala pentru studentii din plasament sau 
centre va contine: 
- actele justificative prevazute in regulamentul de burse pentru acest tip de bursa   
(documente ce atesta ca studentul se afla in sistemul de protectie sociala) 
- anexa 2, completata si semnata 
 
 
 

  
 


