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ANEXA 1
Criterii pentru acordarea bursei de performanţă/excelenţă
Nr.
crt.
1.

Denumirea
activităţii
Concursuri
profesionale

Caracteristici/Loc
de desfăşurare
Internaţionale
Naţionale

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Lucrări şi
articole
publicate
Participare
la contracte
de
cercetare
Invenţii şi
inovaţii
Sesiuni de
comunicări
ştiinţifice
studenţeşti
Alte
activităţi
deosebite
prezentate
în CV
Membri în
comitete de
organizare

8.

Puncte
acordate în
conformitate
cu media
obţinută

9.

Activităţi de
voluntariat

Participări/
distincţii
Premii
Menţiuni
Participare
Premii
Menţiuni
Participare

Pe plan naţional
Pe plan
internaţional

Număr
puncte
30
20
10
30
10
5*
30
30
10

Nr.
activităţi

Total

Observaţii

Studenţii pot participa
la contractele de
cercetare cu terţi dar
nu în contracte cu
finanţare pe baza de
concurs (PNII, etc.)

50
Premii
Menţiuni
Participare

Manifestări
ştiinţifice
internaţionale
Manifestări
stiintifice naţionale
Manifestări
ştiinţifice locale
9.60 ÷ 9.69
9.70 ÷ 9.79
9.80 ÷ 9.89
9.90 ÷ 10

25
15
10*
10

Pentru varietatea şi
multitudinea
activităţilor deosebite.

15

Pentru implicarea şi
activitatea bogată a
studenţilor în cadrul
multitudinii de
manifestări ştiinţifice
ale facultăţii.

10
5
5
10
15
20

Pentru stimularea
activităţii de pregătire
profesională a
studenţilor,
constituind totodată şi
activitate ştiinţifică

5
TOTAL GENERAL

Notă:
*La punctele 1 şi 5, premiul sau menţiunea exclude punctajul pentru participare; punctajul se acordă pentru anul
anterior de studii. Alocarea burselor în cadrul facultăţii se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
Punctajul minim este de 30 puncte.

Studentul ................................................... Facultatea..........................................................Anul de studii.......
Grupa ............. a obţinut .........puncte în anul universitar ......................., drept pentru care i se acordă bursa
de performanţă.
Decan,

ANEXA 2
Evaluarea performanţelor sportive

1)

1. Medalii sau premii obţinute la concursurile naţionale:
1.1.

Medalie de aur sau premiul I: 150 – 500 puncte

1.2.

Medalie de argint sau premiul II: 100 -149 puncte

1.3.

Medalie de bronz sau premiul III: 30 - 99 puncte

2. Medalii sau premii obţinute la concursurile internaţionale:
2.1. Medalie de aur sau premiul I: 901 – 1500 puncte
2.2. Medalie de argint sau premiul II: 701 - 900 puncte
2.3. Medalie de bronz sau premiul III: 550 - 700 puncte.

___________________
1)
Comisia de concurs va stabili baremul de punctare, în intervalele stabilite mai sus în
funcţie de importanţa concursurilor.
Pentru clasificarea concursurilor sportive, în funcţie de importanţa acestora, punctajul se
face de Comisia de burse a facultăţii, cu consultarea cadrelor didactice din Centrul de
Educaţie Fizică.

ANEXA 3
Evaluarea performanţelor cultural-artistice

1)

1. Premii obţinute la concursurile naţionale:

2.

1.4.

Premiul I: 15 – 50 puncte

1.5.

Premiul II: 10 -14 puncte

1.6.

Premiul III: 3 - 9 puncte

Premii obţinute la concursurile internaţionale:
2.1. Premiul I: 90 – 150 puncte
2.2. Premiul II: 65 - 85 puncte
2.3. Premiul III: 51 - 64 puncte.

___________________
1)
Comisia de concurs va stabili baremul de punctare, în intervalele stabilite mai sus în
funcţie de importanţa concursurilor.

ANEXA 4
CERERE pentru acordarea bursei de ajutor social /
bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/maternitate/deces
Domnule Decan,
Subsemnatul(a),

…………………………………………………………......……………..,

student la Facultatea de ................................................................., din cadrul Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii…………..licenţă/masterat, cursuri de zi, fără taxă,
grupa …………., vă rog să-mi aprobaţi acordarea bursei de ajutor social / bursei de ajutor social
ocazional pentru îmbrăcăminte / bursei de ajutor social ocazional pentru maternitate / bursei de
ajutor social ocazional pentru deces, pentru anul universitar ..........................., semestrul .......
(după caz).

● În cazul solicitării unei burse de ajutor social pentru veniturile nete lunare medii sub salariul
minim pe economie sau a solicitării bursei ocazionale de ajutor pentru îmbrăcăminte, anexez
declaraţia de venituri – formular tip şi documentele justificative aferente.
● În cazul solicitării unei burse din categoria: burse de performanţă, burse de ajutor social pe caz
de boală, burse de ajutor ocazional de maternitate şi de deces, anexez următoarele documente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________

Data

Semnătura studentului(ei),

Domnului Decan al Facultăţii de ...........................................................................

ANEXA 5
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” din IAŞI
FACULTATEA DE ............................................................................
DECLARAŢIE DE VENITURI
Studentul(a) ____________________________________anul de studii _________, licenţă/masterat,
grupa ____________, deţinător al cardului bancar la banca _________________________________ CNP
___________________, tel.__________________, email ____________________________________,
Pentru determinarea veniturilor nete în vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate
veniturile nete obţinute în familie:
A. VENITURI NETE REALIZATE
1. Salarii medii nete totale:
________________________________ (lei/lună)
2. Pensii:

________________________________ (lei/lună)

3. Alocaţii de stat pt. copii:

________________________________ (lei/lună)

4. Alte ajutoare primite de la stat:

_________________________________(lei/lună)

5. Venituri din spaţii proprii închiriate: _______________________________ (lei/lună)
6. Venituri din asociere la societăţi
cu capital privat (inclusiv dividende):
7. Venituri din agricultură:

________________________________ (lei/lună)
_________________________________(lei/lună)

TOTAL VENITURI NETE (LEI/LUNĂ):

_____________________________ (lei/lună)

B. Numărul persoanelor aflate în întreţinere:_____________,
din care:
- numărul elevilor
________________
- numărul studenţilor
________________
- numărul copiilor preşcolari
________________
C. Venitul net mediu pe membru de familie: __________________________(lei/lună)
Pentru justificarea celor declarate anexez următoarele adeverinţe sau copii legalizate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că
datele înserate mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a
acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor
legale.
Deasemenea, declar pe propria răspundere următoarele: nu am obţinut în perioada
_____________________________, alte venituri decât cele declarate prin prezenta şi nu am cunoştinţă
că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate; nu sunt angajat, nu primesc ajutor de
şomaj.
Data:

Semnătura student: _______________________

ANEXA 6
CERERE
pentru obţinerea unei burse de studii contractuală pentru studenţii
cu domiciliul în mediul rural conform H.G. nr. 769 / 2005

Domnule Decan,

Subsemnatul/a …………………, născut/ă în anul ……………. , luna ……………….,
ziua, ………., în localitatea …………….., fiul/fiica
………………………,

cetăţean

român

cu

domiciliul

lui ……………. şi al/a
stabil

în

România,

satul

………………………….., comuna …………………, str…………………, nr…………………..
bl. …………., sc………………….., ap………………………, judeţul …………………………,
cod poştal …………………, telefon………………………………………., posesor al CI / BI
seria……,

nr…………………….,

eliberat

de

……………………………..,

la

data

……………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru obţinerea de burse de studiu
contractuală pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural, conform H.G. nr.769 / 2005.
Menţionez că îndeplinesc toate condiţiile impuse de procedura ……………………

DATA

Semnătură student.....................

ANEXA 7
CONTRACT pentru acordarea bursei de studii studii contractuală pentru studenţii
cu domiciliul în mediul rural conform H.G. nr. 769 / 2005
CONTRACT NR...................
Cap.I. Părţile
Art.1. Prezentul contract se încheie între:
1. Ministerul Educaţiei Naţionale cu sediul în Bucureşti, Str. G-ral Berthlot, nr.28-30, Sector 1,
reprezentat
prin
Ministrul
Educaţiei
Naţionale
Domnul/Doamna
…………………….......................... şi Directorul general al Direcţiei Generale Buget,
Finanţe Patrimoniu şi Investiţii, Domnul/Doamna ………………..............................
2. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul
în Iaşi, str. Prof.dr.doc.D.Mangeron, nr.67, cod 700050, reprezentată prin Rector,
Domnul/Doamna ………………………............................ şi director economic Domnul /
Doamna ……………………………………
3. Inspectoratul Şcolar al Judeţului …………..... cu sediul în .........……………………….
reprezentat prin Inspector şcolar Domnul/Doamna.................................................
şi
4. Domnul/Doamna/Domnişoara ………………………….......................... student(ă) în anul …
în anul universitar …………… la Facultatea....................…………………….., născut/ă în
anul …… luna …………… ziua … în localitatea ……………......., fiul/fiica
lui
……………............. şi al/a ………………………, cetăţean român cu domiciliul stabil în
România,
satul
………………………….....,
comuna
………………................…,
str………….........……… nr… bl......, sc…, ap…..., judeţul ………………………… cod
poştal............... telefon ………………… posesor al CI/BI seria …. nr…………, eliberat de
…………………………….., la data …………………
Cap.II. Obiectul contractului
Art.2. Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă:
a) să asigure, prin contractul instituţional, finanţarea bursei de studiu ;
b) să recupereze sumele datorate de beneficiarul bursei în cazul nerespectării de către
acesta a obligaţiei de a profesa în calitate de cadru didactic în mediul rural ;
c) să notifice beneficiarului obligaţia de restituire a sumelor primite cu titlul de bursă,
indexate cu indicele inflaţiei, în termen de 20 de zile de la data primirii informării de la
inspectoratul şcolar în caz de neexecutare totală sau parţială a obligaţiilor prevăzute la
art.6 lit c), d)
Art.3. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se obligă:
a) să achite lunar către student bursa de studii;
b) să urmărească derularea executării contractului, respectiv îndeplinirea obligaţiilor
asumate de către student ;
c) să urmărească şi să aducă la cunoştinţa Ministerului Educaţiei Naţionale, în termen
de 10 zile de la constatare, orice modificare survenită în modificarea contractului,
precum executare parţială, executare necorespunzătoare, neexecutare ;
d) să recupereze sumele primite cu titlul de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în
cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către student conform art.6, lit.a), b) ;
e) să comunice Ministerului Educaţiei Naţionale cuantumul sumelor restituite în vederea
modificării corespunzătoare a contractului instituţional;

f) să comunice Ministerului Educaţiei Naţionale şi Inspectoratelor şcolare, în termen de
30 zile de la încheierea contractului, o situaţie care să cuprindă următoarele date :
numele studenţilor, judeţul, localitatea de domiciliu, adresa, specializarea, durata
studiilor, anul estimat al absolvirii, necesare asigurării postului didactic pe care va fi
încadrat absolventul ;
g) să asigure evidenţa tuturor contractelor de acest tip ;
h) să asigure semnarea contractului de către părţi.
Art.4. Inspectoratul Şcolar se obligă :
a) să asigure, cu prioritate, postul didactic, în condiţiile legii ;
b) să asigure, în condiţiile legii, încadrarea beneficiarului bursei în învăţământul din
mediul rural ;
c) să comunice Ministerului Educaţiei Naţionale îndeplinirea de către beneficiar a
obligaţiilor prevăzute la art.6 lit.c), d) ;
d) să comunice Ministerului Educaţiei Naţionale în termen de 10 zile de la constatare
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute la art.6
lit.c),d) ;
Art.5. Beneficiarul se obligă :
a) să-şi îndeplinească integral activităţile universitare, respectiv să nu aibă restanţe şi să
nu repete nici un an universitar ;
b) să urmeze un modul de formare psiho-pedagogică într-un departament pentru
Pregătirea Personalului Didactic sau Colegiul Universitar de Institutori, finalizat în
condiţiile legii ;
c) să prezinte, după terminarea studiilor finalizate cu examen de diplomă, la inspectoratul
şcolar pentru ocuparea postului asigurat în condiţiile legii ;
d) să profeseze pentru în specialitatea pentru care s-a pregătit, în învăţămîntul preşcolar,
primar, gimanzial, liceal, profesional, sau , după caz, postliceal din mediul rural, pentru
o perioadă cât a beneficiat de bursă ;
e) să restituie instituţiei de învăţământ superior în termen de 3 luni de la notificare, în
baza prezentului contract, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele
inflaţiei, pentru neexecutarea totalaă sau parţială a obligaţiilor ;
Cap III. Drepturile părţilor
Art.6. Ministerul Educaţiei Naţionale are dreptul de a pretinde respectarea obligaţiilor asumate de
către părţile contractante, respectiv instituţia de învăţământ superior, inspectoratul şcolar şi
beneficiarul.
Art.7. Instituţia de învăţământ superior şi inspectoratul şcolar au dreptul de a pretinde
beneficiarului bursei respectarea obligaţiilor asumate prin contract.
Art.8. Beneficiarul bursei are următoarele drepturi:
a) să primească bursa de studii;
b) să solicite Senatului Universitar, cumulativ cu bursa de studii de mediu rural şi burse din
fondurile alocate conform Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, în cazul în care
îndeplineşte condiţiile prevăzute în regulamentele proprii prin acordarea burselor ale
instituţiilor de învăţământ superior ;
c) să i se asigure în condiţiile legii, de către inspectoratul şcolar un post didactic în
învăţământul din mediul rural, în specialitatea pentru care s-a pregătit, pentru o perioadă
cel puţin egală cu durata studiilor.
Cap IV. Durata

Art.9. Prezentul contract se încheie începând cu anul universitar ………………............. şi până la
finalizarea unui ciclu normal de şcolarizare. Orice modificare privind durata prezentului contract se
aduce la cunoştinţa tuturor părţilor, în termen de 10 zile de la constatarea acestei modificări.
Cap V. Alte clauze
Art.10. Bursa se supendă pe perioadele în care studentul are restanţe sau repetă un an
universitar. Bursa de studii se acordă pe perioada anului universitar, cu excepţia perioadelor de
vacanţă.
Cap VI. Litigii
Art.11. Eventualele litigii apărute cu ocazia interpretării sau executării prezentului contract se
rezolvă pe cale amiabilă, părţile fiind obligate să depună toate diligenţele în acest sens. In cazul
nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţei de judecată
competente.
Prezentul contract se încheie în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, Inspecoratul Şcolar şi Beneficiar şi două pentru Ministerul Educaţiei
Naţionale (Direcţia Generală de Învăţământ Superior şi Direcţia Generală de Învăţământ
Preuniversitar).
Ministerul Educaţiei Naţionale
Direcţia Generală Juridică,
Audit şi Control
Director General

Universitatea
Tehnică Inspecoratul Şcolar
„Gheorghe Asachi” din Iaşi
Inspector Şcolar General
Rector
Contabil Şef
Direcţia Economică
Direcţia
Generală
Buget- Director
Consilier juridic
Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii
Director General
Consilier juridic
Consilier juridic
Beneficiar
Student

ANEXA 8

ANGAJAMENT
Anexă la contractul nr............... / ……………………….

Subsemnatul/a …………………..............................., născut/ă în anul ............... , luna
………………., ziua, …, în localitatea ……………..................., fiul/fiica

lui ……………. şi

al/a ………………………, cetăţean român cu domiciliul stabil în România, satul
………………………….., comuna …………………, str…………………, nr...... bl..... sc…
ap…., judeţul ……………………, cod poştal …....… telefon…………………………,
posesor al CI/BI seria……… nr……………………., eliberat de ……………………………..,
la data ……………………, în temeiul articolului ….., lit …

din contractul nr

………………….., mă angajez să restitui sumele primite cu titlul de bursă în baza
art………. din contractul menţionat, indexate cu indicele de inflaţie, în termen de 3 luni de
la data la care am primit notificarea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi /
Ministerul Educaţiei Naţionale.

DATA

Semnătură student ....................

ANEXA 9
Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă de merit
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea ______________________
Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii
din data de _____________

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă de merit
in anul universitar ________________ semestrul _____
Nr. Nume şi prenume student
crt.

1)

An de studii

Valoarea bursei – lei /luna

___________
Tabelul se afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii.
1)

Se completeaza pe an de studii in ordine alfabetica.
Data

Comisia de burse
Preşedinte _______________ Semnătură
Membri
_______________ Semnătură
_______________ Semnătură
Ştampila facultăţii

Anexa 10
Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă de performanţă
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea ______________________
Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii
din data de _____________

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă de performanţă
in anul universitar ________________
Nr. Nume şi prenume student
crt.

1)

An de studii

Valoarea bursei – lei /luna

___________
Tabelul se afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii.
1)

Se completeaza pe an de studii in ordine alfabetica.
Data

Comisia de burse
Preşedinte _______________ Semnătură
Membri
_______________ Semnătură
_______________ Semnătură
Ştampila facultăţii

Anexa 11
Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă socială
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea ______________________
Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii
din data de _____________

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă socială
in anul universitar ________________ semestrul _____
Nr. Nume şi prenume student
crt.

1)

An de studii

Valoarea bursei – lei /luna

___________
Tabelul nominal în ordine alfabetică se afişează la avizier şi se prezintă pe site-ul
facultăţii.
1)

Se completeaza pe an de studii in ordine alfabetica.
Data

Comisia de burse
Preşedinte _______________ Semnătură
Membri
_______________ Semnătură
_______________ Semnătură
Ştampila facultăţii

Anexa 12
Tabel nominal cu studenţii care au obţinut burse
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea ______________________
Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii
din data de _____________

1)

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut burse
2)
in anul universitar ________________ semestrul _____
Nr. Nume şi prenume An
de Valoarea bursei – CNP Contul
3)
crt. student
studiu
lei/luna
bancar

___________
1)
Tabelul se transmite pentru fiecare tip de bursa separat, semnat de membrii comisiei si
cu stampila facultatii catre Direcţia Servicii Studenţeşti.
2)
Pentru bursele de performanta, bursele de performanta „Meritul Olimpic” si bursa
contractuala pentru studentii cu domiciliul in mediul rural se completeaza numai anul
universitar.
3)
Se va completa in ordine alfabetica pentru fiecare an de studii.
Data

Comisia de burse
Preşedinte _______________ Semnătură
Membri
_______________ Semnătură
_______________ Semnătură
Ştampila facultăţii

Anexa 13
Tabel nominal cu studenţii care au obţinut burse din fondul suplimentar de
burse al universităţii
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea ______________________
Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii
din data de _____________

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut burse din fondul suplimentar de burse
al universităţii
in anul universitar ________________ semestrul _____
Nr.
crt.

Nume şi prenume
1)
student

An de
studii

Valoarea bursei –
lei/luna

Perioada pentru care
se acordă bursa
suplimentară

___________
1)
Tabelul se completeaza pe ani de studii, in ordine alfabetica.
Data

Comisia de burse
Preşedinte _______________ Semnătură
Membri
_______________ Semnătură
_______________ Semnătură
Ştampila facultăţii

ANEXA 14
Cerere de participare la concursul pentru obţinerea unei burse internship

Domnule Rector,

Subsemnatul (a) .................... .......... student (ă) la Facultatea ...............................,
din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii ......................
licenţă / master, cu frecvenţă, grupa .....................,
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru obţinerea unei burse internship la
.......................................................... pentru anul universitar .................... semestrul ........

Data

Semnătură Student (ă)

Domnului Rector al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Se va menţiona prorectoratul, facultatea sau direcţia la care se desfăşoară
concursul!

ANEXA 15
Cerere de participare la concursul pentru obţinerea unei burse speciale de
performanţe cultural-artistice

Domnule Decan,

Subsemnatul (a) .................... .......... student (ă) la Facultatea ............................,
din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii ......................
licenţă / master, cu frecvenţă, grupa .....................,
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru obţinerea unei burse speciale
de performanţă cultural-artistică pentru anul universitar .................... semestrul ........
Menţionez că în anul ...................... am participat la concursurile de ................... şi
am obţinut următoarele premii ... .......................................................................................
distincţii.............................................................................................................................
Data

Semnătură Student (ă)

Domnului Decan al Facultăţii de ..............................................................................

ANEXA 16
Cerere de participare la concursul pentru obţinerea unei burse de
performanţă

Domnule Decan,

Subsemnatul (a) .................... .......... student (ă) la Facultatea ............................,
din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii ......................
licenţă / master, cu frecvenţă, grupa .....................,
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru obţinerea unei burse de
performanţă pentru anul universitar ....................
Menţionez că am promovat anul universitar .....................................cu media ........

Data

Domnului Decan al Facultăţii de ....

Semnătură Student (ă)

ANEXA 17
Cerere de participare la concursul pentru obţinerea unei burse speciale de
performanţă sportivă

Domnule Decan,

Subsemnatul (a) .................... .......... student (ă) la Facultatea ............................,
din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii ......................
licenţă / master, cu frecvenţă, grupa .....................,
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru obţinerea unei burse speciale
de performanţă sportivă pentru anul universitar .................... semestrul ........
Menţionez că în anul .............................. am participat la concursul .......................
....................................................................................................şi am obţinut următoarele
premii ...............................................................................................................................
medalii..........................................................................................................

Data

Domnului Decan al Facultăţii de ....

Semnătură Student (ă)

Anexa 18
Tabel nominal (catre Directia Servicii Studentesti) cu studentii care au obtinut
burse din fondul suplimentar de burse al universitatii
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea ______________________
Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii
din data de _____________

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut burse din fondul suplimentar
in anul universitar ________________ semestrul _____
Nr. Nume
crt. prenume
1)
student

şi An de Valoarea bursei CNP Contul
studiu – lei/luna
bancar

Perioada pentru care
se
acorda
bursa
suplimentara

___________
1)
Tabelul se transmite catre Direcţia Servicii Studenţeşti, in ordine alfabetica, pe fiecare
an de studiu.

Data

Comisia de burse
Preşedinte _______________ Semnătură
Membri
_______________ Semnătură
_______________ Semnătură
Ştampila facultăţii

