
 
Anexa nr. 1 

CERERE BURSĂ SOCIALĂ 

 

 

Domnule Rector, 

 

Subsemnatul(a)…………………………………………………………………………

…, student(a) al (a) Facultății de ……………………………………………., domeniul/ 

specializarea…………………………………………………., în anul………………., 

grupa…………, media…………, numărul de credite…………………, 

CNP……………………………….………, BI/CI seria…………., nr. ………………………, 

rog să binevoiți a-mi aproba acordarea, în anul universitar ……..………….…-

…………………, a bursei sociale. 

Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: 

……………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute de către 

familie: 

Nr. 

Crt. 

Elemente de stabilire a dreptului de 

bursă socială 

Documentul 

justificativ anexat 

Valori medii 

(lei/lună) 

A. Venituri realizate (total: 

A=1+2+3+4+5+6) 

  

1 Venituri nete totale   

2 Pensii   

3 Alocații de stat pentru copii   

4 Alte ajutoare primite de la stat   

5 Venituri din spații proprii închiriate    

6 Venituri din agricultură   

7    

8    

9    

10    

B. Numărul persoane- total, 

Din care aflate în întreținere: 

  

 Numărul elevilor   

 Numărul studenților   



 
 Numărul copiilor preșcolari   

 Numărul altor membrii ai familiei aflați 

în întreținere legală 

  

C. Venitul net mediu/ membru de familie 

(C=A/B) 

  

 

 

 

I. Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

II. Am luat la cunoștință că Universitatea din București virează bursele în conturi 

personale de card. 

III. Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte și 

cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage 

pierderea calității de student, restituirea bursei încasate și suportarea 

consecințelor legale. 

IV. Am luat la cunoștință că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată 

va avea drept consecință respingerea dosarului și că documentele atașate 

suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în considerație. 

 

 

 

Data        Semnătură student 
 
 
 
 
 

Subsemnatul ________________________________________, îmi exprim acordul cu privire la 
utilizarea și prelucrarea de către Universitatea din București, a următoarelor date cu caracter 
personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, CI serie și număr, Telefon, E-mail, în scopul 

efectuării tuturor operațiunilor legate de acordarea burselor în Universitatea din București. 
Semnătura: ______________________ 

 

 

 

 

 

Vizat Secretariat _____________________ 

 


