
                                                          ANUNŢ 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE 

BURSĂ SOCIALĂ PENTRU SEM. I (2020-2021) 

 

- cerere (Anexa 4) 

- declarația de venituri (Anexa 5) 

- o copie după cartea de identitate a studentului 

- un extras de cont , pe numele studentului , la una din următoarele bănci 

BRD, Raiffaisen, BCR, ING, Transilvania. 

- documente justificative: 

- adeverinţa de salariat pentru venitul net realizat de părinţi în ultimele 3 luni (iulie 

2020, august  2020 şi septembrie 2020). 

- 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, însoţită de 

documentele care atestă acest lucru (dacă este cazul), conform  art. 15, litera a) din 

Ord. MEN 3392/ 2017; eventual o declaraţie notarială sau ancheta socială. 

- adeverinţa emisă de primăria de la domiciliul studentului pentru Legea nr. 416/ 

2001, cu modificările şi completările 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), modificata în Legea nr. 247/ 2005 şi 

veniturile obşinute din activităţi agricole conform Legii nr.227/ 2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- certificatul fiscal sau adeverinţa de la Administraţia Finanţelor publice pentru 

veniturile realizate conform O.U.G. nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

- adeverinţa de elev sau student pentru fraţii sau surorile studentului, respectiv 

declaraţie notarială pentru fraţii sau surorile studentului cu acelaşi domiciliu, care nu 



sunt elevi / studenţi / angajaţi. 

- 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. 

- declaraţie notarială în cazul părinţilor divorţaţi, din care să reiasă că nu primeşte 

pensie alimentară (unde este cazul). 

- ancheta socială întocmită de Primărie (dacă este cazul). 

- certificate medical, pentru studenţii bolnavi, în baza Ord. MEN 3392/ 2017, art. 6, 

lit. b), art.15 lit.d), vizat de către medicul de la unitatea medicală a universităţii. 

 Pentru acordarea burselor de ajutor social in conditiile Ord. MEN 3392/ 

2017, art. 6, pct c), se va avea în vedere la calculul veniturilor pentru lunile 

iulie 2020, august  2020 şi septembrie 2020, salariul minim net pe economie 

de 1347 lei, corespunzator salariului minim brut pe tara  garantat de 2230 

lei, stabilit prin H.G. nr. 935/13.12.2019 începând cu 01 ianuarie 2020. 

 

 

 

 



 

Perioada de depunere a dosarelor: 

Pentru studențíi din anul I, II studii universitare de licență și 

anul I studii universitare de master și studenții cu domiciliul  în 

municipiul Iași sau în zonele limitrofe: 7 – 21 octombrie 2020 

între orele 1200-1530, în sala Tex1 S1 A (parter). 

 Pentru studenții din anul III și IV studii universitare de licență și 

anul II studii universitare de master, dosarele se vor fi trimise prin poștă, 

cu confirmare de primire până pe data de 21 octombrie 2020, pe adresa 

facultății: 

Facultatea de Design Industrial și Managementul afacerilor 

- secretariat pentru bursă socială - 

Bul. Prof. Dimitrie Mangeron nr.29 

Iași, Cod Poștal 700050 

 

 

 

Se pot acorda burse de ajutor social: 

- studenților de la studii finanțate de la buget, cu vârsta sub 35 de ani 

- studenţilor admişi în anul I studii universitare de licenţă şi celor admişi în  

anul I  studii universitare de master care îndeplinesc condiţiile  

- studenţilor care au promovat anul anterior cu minim 30 de credite şi care 

îndeplinesc condiţiile 

 


