
1. STUDENŢII ORFANI DE AMBII PĂRINŢI  vor depune următoarele 

documente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. STUDENŢII ORFANI DE UN PĂRINTE vor depune următoarele documente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASELE DE COPII (CENTRELE DE PLASAMENT) SAU 

PLASAMENT FAMILIAL vor depune următoarele documente: 

 cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso) 

 declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte 

venituri decât cele declarate – Anexa 2 

 copie după certificatul de naştere si cartea de identitate; 

 cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso) 

 declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele 

declarate – Anexa 2 

 copie după certificatul de naştere si carte de identitate; 

 copii după certificatele de deces ale părinţilor; 

 documente justificative privind veniturile proprii, după caz: 

a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în 

considerare (octombrie, noiembrie, decembrie 2021); 

b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (octombrie, noiembrie, decembrie 2021); 

c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (octombrie, noiembrie, decembrie 2021 

 documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi 

autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de 

exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile OCTOMBRIE; 

NOIEMBRIE; DECEMBRIE 2021 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

  dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei); 

 

 

 cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso) 

 declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât 

cele declarate – Anexa 2 

 copie după certificatul de naştere si carte de identitate; 

 copie după certificatul de deces al părintelui; 

 adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ; 

 documente justificative privind veniturile proprii, după caz, pentru student şi pentru părintele în 

viaţă: 

 a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care 

se iau în considerare (octombrie, noiembrie, decembrie 2021 

 b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (octombrie, noiembrie, decembrie 2021) 

 c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (octombrie, noiembrie, decembrie 

2021) 

 documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi 

autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de 

exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile OCTOMBRIE; 

NOIEMBRIE; DECEMBRIE 2021 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 declaraţie pe propria răspundere, dată de părintele în viaţă, care nu obţine nici un fel de venit, în faţa 

unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (se specifică lunile care se iau în calcul: 

OCTOMBRIE; NOIEMBRIE; DECEMBRIE 2021); 

 dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei); 

 



3. STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASELE DE COPII (CENTRELE DE 

PLASAMENT) SAU PLASAMENT FAMILIAL vor depune următoarele 

documente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. STUDENTII CARE SOLICITA BURSĂ MEDICALĂ vor depune următoarele 

documente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso) 

 declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri 
decât cele declarate – Anexa 2 

 copie după certificatul de naştere si cartea de identitate; 

 documente justificative privind situaţia în care se află: 

a. adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament; 

b. copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial; 

 documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei 
sociale, după caz: 

a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; 

b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (octombrie, noiembrie, decembrie 2021) 

c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (octombrie, noiembrie, decembrie 2021) 

 dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei); 

 

 cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso) 

 copie după certificatul de naştere si cartea/ buletinul de identitate; 

 certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului si 

de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8). 

 dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei); 

 


