08.02.2021

Anunț privind modalitatea depunerii dosarelor de bursă socială pe semestrul al II-lea,
2020/2021
Precizări privind bursele sociale:

I.

Se acordă în condiţiile Ordinului MEN nr. 3392/2017, după cum urmează:
a) studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură
de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea
bursei sociale;
b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică,
astm bronşic, epilepsii, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie
gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice
(hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau
bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilizantă sau reumatism
articular şi orice alte boli cronice aprobate de Consiliul de Administraţie şi de Senat,
studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni înainte de începereea
semestrului un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât sumele
menționate la punctul II.2.
c) actele pentru obţinerea bursei sociale se depun semestrial, acestea fiind precizate în
adresa Prorectoratului Relaţia cu Studenţii nr. 2459/03.02.2021 (afișată pe site-ul
facultății).
II.

Precizări legate de actele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea
burselor sociale în semestrul I:

1. Adeverințele de la ANAF trebuie solicitate pe 2020 și pe 2021.
2. În adeverința de salariat eliberată părintelui de la locul de muncă trebuie precizate
VENITURILE NETE ( NU salarii nete, NU venituri brute ) pentru lunile noiembrie
2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021; pentru acordarea burselor sociale se va avea în
vedere salariul minim net pe economie de 1347 lei/membru de familie pentru lunile
noiembrie si decembrie 2020 și 1-12 ianuarie 2021 şi 1386 lei/membru de familie
începând cu 13 ianuarie 2021. Studenții vor completa două declarații de venituri,
una pentru lunile noiembrie+decembrie 2020 și cealaltă pe luna ianuarie 2021.
3. Pe langă actele necesare precizate în adresa nr. 2459/03.02.2020 mai trebuie adăugate:
EXTRAS DE CONT, COPII CI (student + membri familiei deținători de CI )/
CERTIFICAT DE NAȘTERE (pentru membrii <14 ani);

4. Nu se iau în calcul bursele fraților conform adresei Ministerului Educației Naționale nr.
41249/24.11.2017.
5. Toți studenții care solicită burse vor completa obligatoriu Declarația GDPR
privind acordul de utilizare și prelucrare date cu caracter personal.
6. Pe site-ul facultății, la adresa https://etti.tuiasi.ro/studenti/burse/ se află postate
formularele de cerere ce trebuie completate și atașate dosarului de bursă socială.
7. Bursa socială de tip medical - se va depune certificat medical, cerere tip, copie CI și extras
de cont pentru studenţii bolnavi, în baza Ord. MEN 3392, art.6, lit.b), art.15 lit. d), vizat
de către medicul de la unitatea medicală a universităţii), în care este prezentată evoluţia şi
tabloul clinic al problemei medicale pentru diagnosticele prezentate la punctul I.b ).
III.

Modalități privind depunerea dosarelor:
A. Pentru studenții anilor I, III, IV – licență și anii I, II – masterat

Șefii de grupă vor strânge dosarele de bursă socială și le vor depune la secretariatul
facultății, sala III.35.
B. Pentru studenții anului II licență care vor avea ore în acest semestru doar
în varianta online
Studenții vor timite dosarele de bursă socială prin curier rapid sau prin Poșta Română,
cu confirmare de primire, la adresa :
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI - SECRETARIAT
Bulevardul Carol I nr.11A, cod 700506, Iași
Tel.+4 0232 270041
Pentru neclarități privind completarea dosarelor cu acte sau situații particulare, puteți
trimite e-mail la adresa burse@etti.tuiasi.ro
TERMEN DE COMPLETARE ȘI DEPUNERE DOSARE CU ACTE : 12
MARTIE 2021
Decan,
Prof. univ. dr. ing. Daniela Tărniceriu

Secretar şef,
Ing. Daniela Bărbuţă

