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Domnule Decan,

Subsemnatul(a)__________________________________________________
CNP________________________________________student(ă) al/a Facultății de
Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, anul de studiu____________,
grupa_________ , seria______________ licență, vă rog să-mi aprobați acordarea
bursei de ajutor social pentru anul universitar________________, semestrul
__________ .
Precizez că mă încadrez în următoarea categorie de acordare a bursei sociale:
*

- familia mea nu a realizat un venit net mediu lunar pe membru de familie,
calculat pe ultimele trei luni, mai mare decât salariul de bază minim net pe
economie;

*

- sunt orfan de unul sau ambii părinți, respectiv student pentru care s-a
dispus ca măsură de protecție plasamentul;

*

- mă aflu în evidența dispensarului medical al UPB (adeverința
nr.__________________din data ______________________)

*

- sunt student cu vârsta până în 26 de ani;

*

- sunt student cu vârsta cuprinsă între 26 si 35 de ani;
* marchează cu X, situația în care se afla solicitantul
Documentele depuse la dosarul pentru acordarea bursei sociale sunt indicate

in ANEXA 1.
Vă mulţumesc.

Data,

Semnătura,
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ANEXA 1. Opis documente DOSAR BURSA SOCIALĂ
Numele si Prenumele________________________________
Anul de studiu/Grupa________________________________
Categoria De Incadrare:
- orfan sau student provenit din centrele de plasament
- orfan de unul sau ambii parinti
- caz medical
- venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic decât salariul de bază
minim net pe economie
1
Vârsta* :
pana la 26 ani
între 26 și 35 de ani
OPIS DOCUMENTE DEPUSE LA DOSARUL DE ACORDARE A BURSEI SOCIALE
Document
Copie2 Original2

Nr.
crt.
0
1
1.
Cerere acordare bursa socială
2.
Declarația de venituri
3.
Copia certificatul de naștere, în situația în care numele de
familie al părinților diferă de cel al solicitantului bursei
sociale
4.
Copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor/cărților
de identitate (dacă este cazul), ale celorlalți membri ai
familiei, aflați în întreținerea părinților
5.
Adeverință de elev sau de student pentru fiecare membru al
familiei care urmează o formă de învățământ
6.
Copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinților
7.
Adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un
centru de plasament
8.
Copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinților
9.
Copie a hotărârii judecătorești din care să rezulte că
solicitantul se află în plasament familial
10. Copie a hotărârii judecătorești din care să rezulte că părinții
solicitantului sunt divorțați
11. Cupoane pensii/ adeverință de la Casa de Pensii:
- Solicitant pentru pensia de urmaș
- Mama solicitant
- Tata solicitant
- Alt membru al familiei
1
2

2

3

Se marcheaza cu un X
Se marcheaza cu un X
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Nr.
Document
crt.
0
1
12. Adeverință de șomaj/ cupoane de șomaj
13. Adeverință de VENIT NET:
- Solicitant
- Mama solicitant
- Tata solicitant
- Alt membru al familiei
14. Adeverința de la Administrația Financiară privind veniturile
obținute
15. Adeverința de la primăria localității de reședința ca familia
solicitantului deține/nu deține teren agricol și veniturile
obținute din utilizarea acestuia
16. Declarația/declarațiile notariale data de fiecare membru
major al familiei care nu realizează niciun fel de venit:
- Mama
- Tata
- Alt membru al familiei
17. Adeverința/cupoanele/declarație
notarială
privind
cuantumul pensiei alimentare, pentru student și ceilalți
beneficiari ai pensiei alimentare, doar pentru situația in care
părinții sunt divorțați
* - se marcheaza cu un X daca documentul există la dosar

Copie2

Original2

2

3

Am luat la cunoștința ca, depunerea de documente false la dosar, atrage pierderea
calității de student, restituirea bursei încasate și suportarea consecințelor legale.

Data,

Semnătura,
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