
Secretariatul Facultdtii de

C onfi rmdm datel e referito are I a inmatri cul are,
Numele Ei prenumele:
Semndtura:

Data:

Subsernnatul(a),
(a)

Anexa I

t, student(6) la buget/ taxd

Domnul Rector,

Facultatii
al

de

specializarea
ull

anul_,
media numdr de credite_ ,

BII CI seria_, flr._. nr.

bursd av0nd in vedere urmdtorul motiv:

oblinerii dreptului de bursd declar toate veniturile oblinute conform ad.
privind acordarea burselor gi a altor forme de sprijin material pentru

1n

grupa
CNP
matricol_, rog sd binevoili a-mi aproba acordarea, in anul universitar 20_-20_,
a bursei 2

Solicit aceastd

I.) In vederea
35 din Regulamentul
studenli:

Nr.
cr1.

Elemente de stabilire a dreptului de bursd Documentul
justificativ
anexat

Valori mediia
(lei/ luna)

A. Venituri realizate (total: 4:l+2+3+4+5+6+7+8)
1 Venituri din salarii
2. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3. Venituri din investitii
4. Ven tun din pensii
5. Ven turi din activitdti asricole
6. Ven turi din oremii si din iocuri de noroc
7. Ven turi d n transferul oroorietdtilor imobiliare
8. Ven turi d n alte surse
B. Numirul persoane - total, din care aflate in intretinere

Num[ru] elevilor
2. Numdrul studentilor
aJ. Nurndrul cooiilor orescolari

t.



4. Numdrul altor membri ai familiei aflati in intretinere lesald
C. Venitul net mediu/ membru de familie ( C : A/ B)

II.) Pentru justificarea celor declarate, anexez unndtoarele docutnentes:

III) Am luat la ounogtin!f, faptul cd Universitatea,,Luciatt Blaga" din Sibiu vireazd,
bursele in conturile personale de card.

n am cont de card, nr. , deschis la banca

tr nu aln cont de card gi, in eventualitatea c[ dosarul depus pentru bursa de ajutor social va fi
aprobat, voi deschide un cont de card qi voi comunica la secretariatul facultAlii, cu nutndr de
inregistrare, nurn[rul acestuia qi banca la care a fost deschis. Bursa se va vira, in cuantum
echivaler-rt pentru perioada retroactivd, in luna urmdtoare celei in care arr cotnunicat numdrul
contului qi banca la care acesta a fost deschis.

IV) Declar pe propria rdspundere cd datele inscrise mai sus sunt reale, corecte gi

cunosc faptul cd nedeclararea veniturilor sau declararea falsd a acestora atrage pierderea
calitSlii de student, restituirea bursei incasate qi suportarea consecin{elor legale. Sunt de acord cu
verificarea ulterioar6 a documentelor depuse la dosar.

V) Am luat cunoqtinfa cd necompletarea unor rubrici sau completarea eronatd" va avea
drept consecinld respingerea dosarului gi ca documentele ataEate suplimentar, neprecizate in
prezenta cerere, nu sunt luate in consideratie.

Data Semndtura,

Note:
I Se completeazd, cu majuscule numele, iniliala tatdlui qi prenumele.
2 Se menlioneazd categoria de bursd pentru care se lace solicitarea: bursd sociald, bursd speciala pentru

ajutor social, bursl pentru ajutor social ocazional (pentru imbrdcarninte/ de maternitate/ in caz de

deces).
I Se completeazd: orfan, plasament farnilial, provenit din casele de copii, caz medical, venituri mici.
a Valoarea (suma) medie lunard se calculeazd prin insumarea veniturilor nete oblinute pentru fiecare luna

qi impdr{irea acestei sume la trei (3).
5 Solicitantul prooizeazAobligatoriu toate documentele depuse in dosarul pantru atribuirea bursei, confbnl Art. 34

din Regularnentul privind acordarea burselor 9i a altor forme de sprijin material pentru studen(i.


