Nr. inreg dosar : ____/___________

CERERE DE ACORDARE BURSA SOCIALA
Sem I, 2016/2017

Domnule Decan,

Subsemnatul (a) _____________________________________, student (a) a Facultatii de Fizica, la
studii universitare de licenta/master, cursuri cu frecventa,

in anul ____, la specializarea

_______________________________________, având numarul matricol ______, prin prezenta vă rog
sa binevoiti a-mi aproba depunerea dosarului de bursa sociala pentru semestrul I al anului universitar
2016/2017.
Anexez prezentei cereri documentele justificative cuprinse in Anexa 1.

Va multumesc,

Timisoara
Semnatura
Data:
Telefon:

Rezolutie secretariat
Numar credite:__________

Media: ___________
Semnatura secretar facultate,

ANEXA 1
VERIFICARE CONFORMITATE DOSAR BURSA SOCIALĂ
Semestrul I Anul universitar 2016/ 2017
studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai
mici decât cuantumul salariului minim pe economie vor depune următoarele documente:
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

Documente necesare

Există
Da

Lipsă
Nu

Nu e
cazul

Cerere, vizată de către secretariatul facultății;
Copie a buletinului / cărţii de identitate;
Copii ale buletinelor / cărţilor de identitate ale părinţilor;
Copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor / cărţilor de identitate (dacă este
cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de
învăţământ;
Declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria
localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care
nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme
medicale;
Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:
1) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent
de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
2) adeverinţă de şomaj;
3) adeverinţă de salariu net, etc.;
Declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de
venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se
completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi
fraţii acestuia;
Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu
adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii
acestuia;
Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile nete
obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale
familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
Documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale,
societăţi comerciale);
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu
mai are şi alte venituri decât cele declarate.

Nota:

1.
2.
3.

Rubricile Da; Nu; Nu e cazul - se vor completa de către student cu X, după caz.
Fiecare pagină din dosar va fi numerotată semnată în partea dreaptă jos, de către studentul în cauză.
Nu se acceptă dosarele incomplete.

Solicitant,
Numele şi prenumele studentului
Semnătura ___________________
Dosarul este:
Data
Semnatura secretar facultate,
Înregistrat □ Respins □
____/________/ 2016
Observaţii: _________________________________________________________________________________
(Se completează cu motivele respingerii dosarului).
Acest dosar conţine un număr de _______ pagini.

Anexa 1

VERIFICARE CONFORMITATE
DOSAR BURSE SOCIALE
Semestrul I Anul universitar 2016/ 2017
studenţii care au împlinit vârsta de 26 de ani vor depune următoarele documente:

Nr.
Crt.
1
2

3

4
5
6

Există Lipsă Nu e
Da
Nu cazul

Documente necesare
Cerere, vizată de către secretariatul facultăţii;
Copie a buletinului / cărţii de identitate;
Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale, după caz:
1) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
2) adeverinţa de somaj;
3) adeverinţa de salariu net, etc.;
Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete
obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului:
terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile
nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice
autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu
mai are şi alte venituri decât cele declarate .

Notă:
4) Rubricile Da; Nu; Nu e cazul - se vor completa de către student cu X, după caz.
5) Fiecare pagină din dosar va fi numerotată semnată în partea dreaptă jos, de către studentul în cauză.
6) Nu se acceptă dosarele incomplete.

Solicitant,
Numele şi prenumele studentului
Semnătura _________________

Dosarul este:
Înregistrat □

Data
Respins □

Semnatura secretar facultate,

____/________/ 2016

Observaţii: _________________________________________________________________________________
(Se completează cu motivele respingerii dosarului).
Acest dosar conţine un număr de _______ pagini.

Anexa 1
VERIFICARE CONFORMITATE
DOSAR BURSE SOCIALE
Semestrul I Anul universitar 2016/ 2017
studenţii orfani de ambii părinţi vor depune umătoarele documente:

Nr.
Crt.
1
2
3

4

Există
Da

Documente necesare

Lipsă
Nu

Nu e
cazul

Cerere, vizată de către secretariatul facultăţii;
Copie a buletinului / cărţii de identitate;
Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
Documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul
pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverinţa de somaj;
c) adeverinţa de salariu net;
d) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind
veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare
proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii,
etc.
e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind
veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de
exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi
comerciale);
f) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că
nu mai are şi alte venituri decât cele declarate.

Notă:
1. Rubricile Da; Nu; Nu e cazul - se vor completa de către student cu X, după caz.
2. Fiecare pagină din dosar va fi numerotată semnată în partea dreaptă jos, de către studentul în cauză.
3. Nu se acceptă dosarele incomplete.

Solicitant,
Numele şi prenumele studentului
Semnătura _________________

Dosarul este:
Înregistrat □

Data
Respins □

Semnatura secretar facultate,

____/________/ 2016

Observaţii: _________________________________________________________________________________
(Se completează cu motivele respingerii dosarului).
Acest dosar conţine un număr de _______ pagini.

Anexa 1
VERIFICARE CONFORMITATE DOSAR BURSE SOCIALE
Semestrul I Anul universitar 2016/ 2017
studenţii proveniţi din casele de copii centrele de plasament) sau plasament familial
vor depune umătoarele documente:
Nr.
Crt.
1
2

3

4

5

Există
Da

Documente necesare

Lipsă
Nu

Nu e
cazul

Cerere, vizată de către secretariatul facultăţii;
Copie a buletinului/ cărţii de identitate;
Documente justificative privind situaţia în care se află:
a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un
centru de plasament;
b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află
în plasament familial;
Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai
cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de salariu net, etc.;
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă
că nu are şi alte venituri decât cele declarate.

Notă:
4. Rubricile Da; Nu; Nu e cazul - se vor completa de către student cu X, după caz.
5. Fiecare pagină din dosar va fi numerotată semnată în partea dreaptă jos, de către studentul în cauză.
6. Nu se acceptă dosarele incomplete.

Solicitant,
Numele şi prenumele studentului
Semnătura _________________

Dosarul este:
Înregistrat □

Data
Respins □

Semnatura secretar facultate,

____/________/ 2016

Observaţii: _________________________________________________________________________________
(Se completează cu motivele respingerii dosarului).
Acest dosar conţine un număr de _______ pagini.

Anexa 1
VERIFICARE CONFORMITATE DOSAR BURSE SOCIALE

Semestrul I Anul universitar 2016/ 2017
CAZURI MEDICALE

1.
2.
3.
4.
5.

Există
Da

Documente necesare

Nr.
Crt.

Lipsă Nu Nu e
cazul

Nr. pagină
(de la...........
până la .........)

Cerere tip completată de către student;
Copie după buletinul/cartea de identitate a
studentului;
Certificat eliberat de către medicul specialist;
Viza medicului de familie al studentului;
Altele, dacă este cazul:
-

Notă:
7. Rubricile Da; Nu; Nu e cazul - se vor completa de către student cu X, după caz.
8. Fiecare pagină din dosar va fi numerotată semnată în partea dreaptă jos, de către studentul în cauză.
9. Nu se acceptă dosarele incomplete.

Solicitant,
Numele şi prenumele studentului
Semnătura _________________

Dosarul este:
Înregistrat □

Data
Respins □

Semnatura secretar facultate,

____/________/ 2016

Observaţii: _________________________________________________________________________________
(Se completează cu motivele respingerii dosarului).
Acest dosar conţine un număr de _______ pagini.

