ACTE NECESARE OBŢINERII BURSEI DE AJUTOR SOCIAL
ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU
STUDENŢII ROMÂNI,
CICLURILE DE STUDII LICENŢĂ ŞI MASTERAT, DE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ
„GHEORGHE ASACHI”DIN IAŞI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017
Art. 20. Bursa de ajutor social şi bursa de ajutor ocazional pentru îmbrăcăminte acordată
studenților a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru
de familie mai mare decât salariul minim net pe economie, având la bază HG anuală pt.
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
Actele necesare sunt:
- Cerere conform modelului tipizat afișat pe site-ul facultății;
- adeverinţa de salariat pentru venitul net realizat de părinţi în ultimele 3 luni (pentru primul
semestru, lunile iulie, august şi septembrie, respectiv pentru semestrul al doilea, lunile
noiembrie, decembrie şi ianuarie).
- cupoane de pensie pentru ultimele 3 luni sau adeverinţa de la Direcţia pentru probleme de
muncă şi ocrotiri sociale – Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat.
- declaraţie notarială pentru părinţii care nu realizează nici un fel de venit (dacă este cazul).
- adeverinţa emisă de primăria de la domiciliul studentului pentru Legea nr. 416/ 2001, cu
modificările ulterioare, privind venitul minim garantat (dacă este cazul).
- adeverinţa emisă de primăria de la domiciliul studentului, pe numele părinţilor acestuia, pentru
teren (Legea nr. 18/1991), modificată în Legea nr. 247/ 2005.
- certificatul fiscal sau adeverinţa de la Administraţia Finanţelor publice pentru veniturile
realizate conform O.U.G. nr. 44/ 2008.
- adeverinţa de elev sau student pentru fraţii sau surorile studentului.
- certificatul de căsătorie, în copie xerox, pentru părinţii recăsătoriţi sau copie xerox a sentinţei
de divorţ a părinţilor.
- adeverinţa pentru veniturile realizate în ultimele 3 luni ale soţului (soţiei) părintelui recăsătorit.
- dovada primirii pensiei de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau a
înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensia de întreţinere (dacă este cazul).
- certificatul de deces al unuia din părinţi (dacă este cazul).
- dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la Direcţia pentru probleme de muncă şi
ocrotiri sociale a cererii studentului orfan (dacă este cazul).
- adeverinţa emisă de Oficiul Registrului Comerţului pentru părinţi (dacă este cazul), din care să
rezulte că sunt sau nu asociaţi în cadrul societăţilor comerciale.
- dovada înregistrării la organele de poliţie din raza domiciliului studentului, a cererii privind
identificarea noului domiciliu al unuia din părinţi, în cazul în care acesta a părăsit reşedinţa
comună, în vederea obligării acestuia la plata pensiei de întreţinere (dacă este cazul).
- ancheta socială întocmită de Primărie (dacă este cazul);
- certificat medical, pentru studenţii bolnavi în baza H.G.nr.558/1998, art.8, pct.c), vizat de către
medicul de la unitatea medicală a universităţii.
Dacă părintele realizeză venituri în străinătate, studentul va depune documente traduse legalizat în
limba română, care să ateste acest fapt, din care să reiasă cuantumul net al veniturilor realizate.
În cazul studenţilor căsătoriţi, familia se consideră de sine stătătoare, fiind formată din soţ, soţie şi
copii, dacă au.

