
            Anexa 1 

 

 

Domnule Rector, 

 
 

 Subsemnatul  (a),  __________________________________________________________
1
,  student / studentă la 

Facultatea de LITERE, domeniul / specializarea _____________________________________________, în anul ____, 

CNP________________________________,  BI/CI seria _________, nr.__________,  rog  să  binevoiţi  a-mi aproba 

acordarea, în anul universitar 2020/2021, a BURSEI DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL. 

 Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: __________________________________________2 
 
 Pentru acordarea/păstrarea unei burse sociale se solicită un minim de 20 de credite obţinute pe 
semestrul anterior. 
  

În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute în familie (NU SE COMPLETEZĂ 

PENTRU BURSA MEDICALĂ) : 
 

 

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente 
4
: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

                                                
1  Se completează cu majuscule, numele, iniţiala tatălui şi prenumele 
2  Se completează pentru încadrare într-o categorie de bursă (ORFAN, PLASAMENT FAMILIAL, PLASAMENT 

INSTITUŢIONAL, CAZ MEDICAL, VENITURI MICI) 
3 Suma lunară medie se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi împărţirea acestei sume la 

3 (trei). 
4 Solicitantul precizează, obligatoriu, toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea bursei de ajutor social 

Nrc 
 

Specificaţii 
Documentul justificativ 

anexat 

Sume medii 3 

(lei / lună) 

A. VENITURI REALIZATE (total: A= 1+2+3+4+5+6) TOTAL  

1 Salarii nete totale Medie pe 3 luni de salarii nete  

2 Pensii Medie pe 3 luni de pensii  

3 Alocaţii de stat pentru copii Medie pe 3 luni de alocaţii  

4 Alte ajutoare primite de la stat Medie pe 3 luni de alte ajutoare  

5 Venituri din spaţii proprii închiriate – Adm. Fiscală Medie pe 3 luni de ven. Adm.Fisc.  

6 Venituri din agricultură Medie pe 3 luni de ven. agricultura  

7    

8    

B 
Numărul  persoanelor aflate  în  întreţinere (PĂRINŢI + 

COPII), din care: (total) 

NUMĂR PERSOANE 

(PĂRINŢI + COPII) 

 

 

1 Numărul elevilor NU COMPLETATI  

2 Numărul studenţilor NU COMPLETATI  

3 Numărul copiilor preşcolari NU COMPLETATI  

4 Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală NU COMPLETATI  

 
VENITUL NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE 

(VNM = A / B) 
Rezultat A / B < 1.346 lei  

    



_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

  

Am luat la cunoştinţă că Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi virează bursele în conturi personale de 

card. 

 

 Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că nedeclararea 

veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea 

consecinţelor legale. 

Notă: 

Necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecinţă respingerea dosarului. 

Documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în consideraţie. 

 

 

 

 Data :         Semnătura: 

 ____________        ____________________ 

 

 

 

Domnului Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 


