EXEMPLU – CU TITLU INFORMATIV
Anexa 5 Cerere bursă socială (bursă medicală)
Domnule Rector,

Subsemnatul/a ANTONESCU VALERIA (inițiala tatălui) R
student/ă la Facultatea de CCIA specializarea INGINERIA CLADIRILOR în anul2., grupa I,
CNP600XXXXXXXX75, BI/CI seria RT, nr.387812, vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea, în anul
universitar 2021-2022, a bursei de ajutor social medicală
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: SPONDILITA ANCHILOZANTA 1
În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute în familie:
Nr.
Specificații
Documentul
Sume
crt.
justificativ anexat
(lei/ lună)
A.
Venituri realizate: (total: A=1+2+3+4+5+6)
-

B.

C.

IV.

V.

-

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 Alte venituri impozabile

-

-

Numărul total de persoane (B) aflate în întreținere,
din care:
1 Numărul elevilor

-

-

-

-

2 Numărul studenților

-

-

3 Numărul copiilor preșcolari

-

-

-

-

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:
-

III.

-

Venitul net mediu pe membru de familie (Vnm=A/B)

I.

II.

1 Salarii nete totale

COPIE CARTE DE IDENTITATE;
CERTIFICAT MEDICAL nr.2121;
ADEVERINTA MEDICALA nr. 25.
Am luat la cunoștință ca Universitatea Tehnică de Construcții București virează bursele în conturi
personale de card.
Declar pe propria răspundere ca datele înscrise mai sus sunt reale, corecte i cunosc faptul ca nedeclararea
veniturilor sau declararea falsa a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei încasate
i suportarea consecințelor legale.
Am luat la cunoștință ca necompletarea unor rubrici sau completarea eronata va avea drept consecință
respingerea dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate
in considerație.
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea de către Universitatea Tehnică de Construcții
București a următoarelor date cu caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, Cl serie și
număr, telefon, e-mail, în scopul efectuării tuturor operațiuni/or legate de plata burselor acordate de
Universitatea Tehnică de Construcții București

Data 09.10.2021
1

Se completează boala

Semnătura student

EXEMPLU – CU TITLU INFORMATIV
Anexa 5 Cerere bursă socială(orfan de ambii parinti)
Domnule Rector,

Subsemnatul/a IONESCU MIHAI (inițiala tatălui) P
student/ă la Facultatea de HIDROTEHNICA specializarea AUTOMATICA SI INFORMATICA, în anul 2 ,
grupa I, CNP 500XXXXXXXX75 BI/CI seria RT , nr 387812 , vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea, în
anul universitar 2021-2022, a bursei de ajutor social si Bursa de ajutor social ocazional1
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: ORFAN DE AMBII PARINTI
În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute în familie:
Nr.
Specificații
Documentul
Sume
crt.
justificativ anexat
(lei/ lună)
A.
Venituri realizate: (total: A=1+2+3+4+5+6)
1020
1 Salarii nete totale

-

-

Cupoane pensie
urmas (IONESCU
MIHAI)
-

1020

4 Alte ajutoare primite de la stat

-

-

5 Venituri din spații proprii închiriate

-

-

6 Venituri din agricultură

-

-

7 Alte venituri impozabile

-

-

2 Pensii
3 Alocații de stat pentru copii

B.

Numărul total de persoane (B) aflate în întreținere,
din care:
1 Numărul elevilor
2 Numărul studenților
3 Numărul copiilor preșcolari

C.
I.

-

1
-

-

Adeverinta
universitate
-

1

Venitul net mediu pe membru de familie (Vnm=A/B)

1020

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:

-Copie carte de identitate; Copii certificate de deces; Taloane pensie urmas (ultimele 3 luni); Adeverinta primarie
( Registrul agricol); Adeverinta ANAF; Adeverinta universitate.
II.
Am luat la cunoștință ca Universitatea Tehnică de Construcții București virează bursele în conturi
personale de card.
III.
Declar pe propria răspundere ca datele înscrise mai sus sunt reale, corecte i cunosc faptul ca nedeclararea
veniturilor sau declararea falsa a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei încasate
i suportarea consecințelor legale.
IV.
Am luat la cunoștință ca necompletarea unor rubrici sau completarea eronata va avea drept consecință
respingerea dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate
in considerație.
V.
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea de către Universitatea Tehnică de Construcții
București a următoarelor date cu caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, Cl serie și
număr, telefon, e-mail, în scopul efectuării tuturor operațiuni/or legate de plata burselor acordate de
Universitatea Tehnică de Construcții București

Data 10.10.2021

Semnătura student

Bursa de ajutor ocazional se acorda doar pentru un venit net mediu pe membru de familie mai mic de 75%din salariul minim net la nivel
national.
1

EXEMPLU – CU TITLU INFORMATIV
Anexa 5 Cerere bursă socială (orfan de un parinte)
Domnule Rector,

Subsemnatul/a TOMESCU ION (inițiala tatălui) F
student/ă la Facultatea de HIDROTEHNICA, specializarea AUTOMATICA SI INFORMATICA în anul 2,
grupa I, CNP 500XXXXXXXX75 BI/CI seria RT, nr387812, vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea, în
anul universitar 2021..-2022..., a bursei de ajutor social si bursa de ajutor social ocazional1
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: ORFAN DE UN PARINTE
În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute în familie:
Nr.
Specificații
Documentul justificativ anexat
Sume
crt.
(lei/
lună)
A.
Venituri realizate: (total: A=1+2+3+4+5+6)
4400
1 Salarii 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 Alte venituri impozabile
B.

C.

Adeverinta de salariat (TOMESCU
CARLA)
Cupoane pensie urmas ( TOMESCU:
ION; MIRUNA; CARMEN & VIOREL)
Cupoane
alocatie
(TOMESCU:
MIRUNA; CARMEN & VIOREL)
Alocaţia de susţinere pentru familia
monoparentală
Contract inchiriere
Adev. teren arendat (TOMESCU
CARLA)
Dividende (Tomescu Carla)

1248
642
90
100
50
100

Numărul total de persoane (B) aflate în întreținere,
din care:
1 Numărul elevilor

5
Adeverinta scoala

2

2 Numărul studenților

Adeverinta universitate

1

3 Numărul copiilor preșcolari

Certificat de nastere

1

Venitul net mediu pe membru de familie (Vnm=A/B)

I.

2270

880

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:
-Copie carte de identitate; Copii certificat de deces; Taloane pensie urmas (ultimele 3 luni); Adeverinta salariu;
Adeverinta primarie ( Registrul agricol); Adeverinta ANAF; Adeverinta scoala; Adeverinta pt alocatia de
sustinere pt familia monoparentala; contract inchiriere; adev. teren arendat

II.
III.

IV.
V.

Am luat la cunoștință ca Universitatea Tehnică de Construcții București virează bursele în conturi personale de card.
Declar pe propria răspundere ca datele înscrise mai sus sunt reale, corecte i cunosc faptul ca nedeclararea veniturilor
sau declararea falsa a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei încasate i suportarea
consecințelor legale.
Am luat la cunoștință ca necompletarea unor rubrici sau completarea eronata va avea drept consecință respingerea
dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate in considerație.
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea de către Universitatea Tehnică de Construcții București a
următoarelor date cu caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, Cl serie și număr, telefon, e-mail, în
scopul efectuării tuturor operațiuni/or legate de plata burselor acordate de Universitatea Tehnică de Construcții
București

Data 13.10.2021

Semnătura student

Bursa de ajutor ocazional se acorda doar pentru un venit net mediu pe membru de familie mai mic de 75%din salariul minim net la nivel
national.
1

EXEMPLU – CU TITLU INFORMATIV
Anexa 5 Cerere bursă socială (orfan de un parinte)
Domnule Rector,

Subsemnatul/a ARDELEAN ADRIANA (inițiala tatălui) G
student/ă la Facultatea de INSTALATII, specializarea Instalații și echipamente pentru protecția
atmosferei în anul 2, grupa I, CNP 600XXXXXXXX75 BI/CI seriaRT, nr434843, vă rog să binevoiți a-mi
aproba acordarea, în anul universitar 2021-2022, a bursei de ajutor social
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: ORFAN DE UN PARINTE
În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute în familie:
Nr.
Specificații
Documentul justificativ anexat
Sume
crt.
(lei/
lună)
A.
Venituri realizate: (total: A=1+2+3+4+5+6)
3838
1 Salarii nete totale

Adeverinta de salariat (ARDELEAN
DENISA)
Cupoane pensie urmas ( ARDELEAN:
ADRIANA & HORATIU)
Cupoane
alocatie
(ARDELEAN
HORATIU)
-

3000

5 Venituri din spații proprii închiriate

-

-

6 Venituri din agricultură

-

-

7 Alte venituri impozabile

-

-

2 Pensii
3 Alocații de stat pentru copii
4 Alte ajutoare primite de la stat

B.

Numărul total de persoane (B) aflate în întreținere,
din care:
1 Numărul elevilor
2 Numărul studenților

624
214
-

3
Adeverinta
scoala
(ARDELEAN
HORATIU)
Adeverinta universitate (ARDELEAN
ADRIANA)

1
1

3 Numărul copiilor preșcolari
C.
I.

Venitul net mediu pe membru de familie (Vnm=A/B)

1279,33

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:
-Copie carte de identitate; Copie certificat de deces; Taloane pensie urmas (ultimele 3 luni); Adeverinta salariu;
Adeverinta primarie ( Registrul agricol); Adeverinta ANAF; Adeverinta scoala;

Am luat la cunoștință ca Universitatea Tehnică de Construcții București virează bursele în conturi personale de card.
Declar pe propria răspundere ca datele înscrise mai sus sunt reale, corecte i cunosc faptul ca nedeclararea veniturilor
sau declararea falsa a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei încasate i suportarea
consecințelor legale.
III.
Am luat la cunoștință ca necompletarea unor rubrici sau completarea eronata va avea drept consecință respingerea
dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate in considerație.
IV.
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea de către Universitatea Tehnică de Construcții București a
următoarelor date cu caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, Cl serie și număr, telefon, e-mail, în
scopul efectuării tuturor operațiuni/or legate de plata burselor acordate de Universitatea Tehnică de Construcții
București
II.

Data 17.10.2021

Semnătura student

EXEMPLU – CU TITLU INFORMATIV
Anexa 5 Cerere bursă socială (ambii parinti cu venit)
Domnule Rector,

Subsemnatul/a MIHAI MADALINA (inițiala tatălui) C
student/ă la Facultatea de UTILAJ ,specializarea MECATRONICA, în anul 2 grupa I, CNP
500XXXXXXXX61, BI/CI seria CX, nr854222 vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea, în anul universitar
2021-2022, a bursei de ajutor social si Bursa de ajutor social ocazional 1
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: VENITURI MICI
În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute în familie:
Nr.
Specificații
Documentul justificativ anexat
Sume
crt.
(lei/ lună)
A.
Venituri realizate: (total: A=1+2+3+4+5+6)
6501,58
1 Salarii nete totale

ADEV. SALARIAT (MIHAI MARIAN
& MIHAI AMALIA)
-

5109,33

Adeverinta alocatie (MIHAI Luiza;
MIHAI Denisa; MIHAI Mariana)
Dividende

642
0,25

Contract inchiriere

600

6 Venituri din agricultură

Adev. arenda (MIHAI MARIAN)

150

7 Alte venituri impozabile

-

-

2 Pensii
3 Alocații de stat pentru copii
4 Alte ajutoare primite de la stat
5 Venituri din spații proprii închiriate

B.

Numărul total de persoane (B) aflate în întreținere,
din care:
1 Numărul elevilor
2 Numărul studenților
3 Numărul copiilor preșcolari

C.
I.

-

7
Adev. scoala (MIHAI Luiza; MIHAI
Denisa; MIHAI Mariana)
Adeverinta universitate (MIHAI
Madalina; MIHAI Marcel)
-

3

-

928,80

Venitul net mediu pe membru de familie (Vnm=A/B)

2

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:
Copie carte de identitate MIHAI MADALINA; copie carti identitate parinti; copie certificate de nastere frati;
Adeverinte salariati pentru ambii parinti; adeverinte ANAF; adeverinta primarie(Registrul Agricol); Certificat
impozite si taxe locale; contract inchiriere imobil; Adeverinta arenda; adeverinta elevi de la frati; adeverinta de
student frate

II.
III.

Am luat la cunoștință ca Universitatea Tehnică de Construcții București virează bursele în conturi personale de card.
Declar pe propria răspundere ca datele înscrise mai sus sunt reale, corecte i cunosc faptul ca nedeclararea veniturilor
sau declararea falsa a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei încasate i suportarea
consecințelor legale.
IV.
Am luat la cunoștință ca necompletarea unor rubrici sau completarea eronata va avea drept consecință respingerea
dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate in considerație.
V.
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea de către Universitatea Tehnică de Construcții București a
următoarelor date cu caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, Cl serie și număr, telefon, e-mail, în
scopul efectuării tuturor operațiuni/or legate de plata burselor acordate de Universitatea Tehnică de Construcții
București
Data 04.10.2021.
Semnătura student
Bursa de ajutor ocazional se acorda doar pentru un venit net mediu pe membru de familie mai mic de 75%din salariul minim net la nivel
national.
1

EXEMPLU – CU TITLU INFORMATIV

Anexa 5 Cerere bursă socială (parinti divortati)
Domnule Rector,

Subsemnatul/a GHERGHE AURELIA (inițiala tatălui) I
student/ă la Facultatea de FILS ,specializarea TRADUCERE SI INTERPRETARE, în anul 3 grupa I, CNP
500XXXXXXXX22, BI/CI seria ..CX..., nr325443 vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea, în anul
universitar 2021-2022, a bursei de ajutor social si Bursa de ajutor social ocazional 1
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: VENITURI MICI
În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute în familie:
Nr.
Specificații
Documentul justificativ anexat
Sume
crt.
(lei/ lună)
A.
Venituri realizate: (total: A=1+2+3+4+5+6)
2075,34
1 Salarii nete totale

Adev. salariu (IORDANESCU
ANAMARIA)
Hotarare judecatoreasca;
Cupon pensie alimentara
(GHERGHE AURELIA)
-

875,34

4 Alte ajutoare primite de la stat

-

-

5 Venituri din spații proprii închiriate

-

-

6 Venituri din agricultură

-

-

7 Alte venituri impozabile

-

-

2 Pensii
3 Alocații de stat pentru copii

B.

Numărul total de persoane (B) aflate în întreținere,
din care:
1 Numărul elevilor
2 Numărul studenților
3 Numărul copiilor preșcolari

C.
I.

Venitul net mediu pe membru de familie (Vnm=A/B)

1200
-

2
-

-

Adev. universitate(GHERGHE
AURELIA)
-

1

-

1037,67

-

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:
Copie carte de identitate; copie carti identitate parinti; Adeverinta salariu (cu bonuri de masa) a mamei
(IORDANESCU ANAMARIA); adeverinte ANAF; adeverinta primarie(Registrul Agricol); Certificat impozite si taxe
locale; Ancheta sociala efectuata de catre primarie; copie extras cont in care se incaseaza pensia alimentara
(pe ultimele 3 luni) GHERGHE AURELIA; copie a hotararii judecatoresti; cupon pensie alimentara pt. ultimele 3
luni.

II.
III.

Am luat la cunoștință ca Universitatea Tehnică de Construcții București virează bursele în conturi personale de card.
Declar pe propria răspundere ca datele înscrise mai sus sunt reale, corecte i cunosc faptul ca nedeclararea veniturilor
sau declararea falsa a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei încasate i suportarea
consecințelor legale.
IV.
Am luat la cunoștință ca necompletarea unor rubrici sau completarea eronata va avea drept consecință respingerea
dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate in considerație.
V.
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea de către Universitatea Tehnică de Construcții București a
următoarelor date cu caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, Cl serie și număr, telefon, e-mail, în
scopul efectuării tuturor operațiuni/or legate de plata burselor acordate de Universitatea Tehnică de Construcții
București
Data 04.10.2021.
Semnătura student
Bursa de ajutor ocazional se acorda doar pentru un venit net mediu pe membru de familie mai mic de 75%din salariul minim net la nivel
national.
1

EXEMPLU – CU TITLU INFORMATIV
Anexa 5 Cerere bursă socială (parinti fara venituri)
Domnule Rector,

Subsemnatul/a NEAMTU DANIEL (inițiala tatălui) C
student/ă la Facultatea de GEODEZIE ,specializarea MTC, în anul 1 grupa II, CNP 500XXXXXXXX61, BI/CI
seria CX, nr565853 vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea, în anul universitar 2021-2022, a bursei de
ajutor social si Bursa de ajutor social ocazional1
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: VENITURI MICI
În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute în familie:
Nr.
Specificații
Documentul justificativ anexat
Sume
crt.
(lei/ lună)
A.
Venituri realizate: (total: A=1+2+3+4+5+6)
214
1 Salarii nete totale

-

-

2 Pensii

-

-

Talon de alocatie (NEAMTU
ANA)
-

214

5 Venituri din spații proprii închiriate

-

-

6 Venituri din agricultură

-

-

7 Alte venituri impozabile

-

-

3 Alocații de stat pentru copii
4 Alte ajutoare primite de la stat

B.

Numărul total de persoane (B) aflate în întreținere,
din care:
1 Numărul elevilor
2 Numărul studenților
3 Numărul copiilor preșcolari

C.
I.

Venitul net mediu pe membru de familie (Vnm=A/B)

-

4
Adev. scoala (NEAMTU
DANIEL)
Adev. (POPA VLADIMIR)

1
1

-

53,5

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:
Copie carte de identitate; copie carti identitate parinti; copie certificat de nastere frate; Declaratie pe propria
raspundere a mamei NEAMTU AURELIA (legalizata); Declaratie pe propria raspundere a tatalui NEAMTU
VIOREL (legalizata )adeverinte ANAF; adeverinta primarie(Registrul Agricol); Certificat impozite si taxe locale;
Ancheta sociala efectuata de catre primarie.

II.Am luat la cunoștință ca Universitatea Tehnică de Construcții București virează bursele în conturi personale de card.
III.
Declar pe propria răspundere ca datele înscrise mai sus sunt reale, corecte i cunosc faptul ca nedeclararea veniturilor
sau declararea falsa a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei încasate i suportarea
consecințelor legale.
IV.
Am luat la cunoștință ca necompletarea unor rubrici sau completarea eronata va avea drept consecință respingerea
dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate in considerație.
V.
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea de către Universitatea Tehnică de Construcții București a
următoarelor date cu caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, Cl serie și număr, telefon, e-mail, în
scopul efectuării tuturor operațiuni/or legate de plata burselor acordate de Universitatea Tehnică de Construcții
București
Data 04.10.2021.
Semnătura student

Bursa de ajutor ocazional se acorda doar pentru un venit net mediu pe membru de familie mai mic de 75%din salariul minim net la nivel
national.
1

EXEMPLU – CU TITLU INFORMATIV
Anexa 5 Cerere bursă socială (un parinte cu venit)
Domnule Rector,

Subsemnatul/a POPA VLADIMIR (inițiala tatălui) C
student/ă la Facultatea de CFDP ,specializarea CFDP, în anul 1 grupa II, CNP 500XXXXXXXX61, BI/CI
seria CX, nr767853 vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea, în anul universitar 2021-2022, a bursei de
ajutor social si Bursa de ajutor social ocazional1
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: VENITURI MICI
În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute în familie:
Nr.
Specificații
Documentul
Sume
crt.
justificativ anexat
(lei/ lună)
A.
Venituri realizate: (total: A=1+2+3+4+5+6)
3059
1 Salarii nete totale

ADEV. SALARIAT
(POPA CRISTIAN)
-

2845

Talon de alocatie
(POPA LUIZA)
-

214

5 Venituri din spații proprii închiriate

-

-

6 Venituri din agricultură

-

-

7 Alte venituri impozabile

-

-

2 Pensii
3 Alocații de stat pentru copii
4 Alte ajutoare primite de la stat

B.

Numărul total de persoane (B) aflate în întreținere,
din care:
1 Numărul elevilor
2 Numărul studenților
3 Numărul copiilor preșcolari

C.
I.

Venitul net mediu pe membru de familie (Vnm=A/B)

-

-

4
Adev. scoala
(POPA LUIZA)
Adev. (POPA
VLADIMIR)
-

1

-

764,75

1

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:
Copie carte de identitate; copie carti identitate parinti; copie certificat de nastere sora; Declaratie pe propria
raspundere a mamei POPA IRINA (legalizata); adeverinte ANAF; adeverinta primarie(Registrul Agricol);
adeverinta salariat; Certificat impozite si taxe locale; Ancheta sociala pt. parintele care nu lucreaza sau care
lucreaza in strainatate.

II.
III.

Am luat la cunoștință ca Universitatea Tehnică de Construcții București virează bursele în conturi personale de card.
Declar pe propria răspundere ca datele înscrise mai sus sunt reale, corecte i cunosc faptul ca nedeclararea veniturilor
sau declararea falsa a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei încasate i suportarea
consecințelor legale.
IV.
Am luat la cunoștință ca necompletarea unor rubrici sau completarea eronata va avea drept consecință respingerea
dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate in considerație.
V.
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea de către Universitatea Tehnică de Construcții București a
următoarelor date cu caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, Cl serie și număr, telefon, e-mail, în
scopul efectuării tuturor operațiuni/or legate de plata burselor acordate de Universitatea Tehnică de Construcții
București
Data 04.10.2021.
Semnătura student
Bursa de ajutor ocazional se acorda doar pentru un venit net mediu pe membru de familie mai mic de 75%din salariul minim net la nivel
national.
1

EXEMPLU – CU TITLU INFORMATIV
Anexa 6 Declarație student pentru bursă socială

Subsemnatul/a IONESCU MIHAI (inițiala tatălui) F
student/ă la Facultatea de HIDROTEHNICA specializarea AUTOMATICA SI INFORMATICA , în anul 2 ,
grupa I , CNP 500XXXXXXXX75 BI/CI seria RT, nr.387812., domiciliat în TECUCI; JUD. GALATI
cu numărul de credite promovate.................... sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații,
declar pe propria răspundere următoarele:
1.
nu am obținut, în perioada 2020. – 2021. , alte venituri decât cele declarate și ca nu am
cunoștința ca părinții mei au obținut alte venituri decât cele declarate;
2.

nu sunt angajat

3.

nu primesc pensie

4.

nu primesc ajutor de șomaj

5.

nu dețin proprietăți și prin urmare, nu obțin venituri din exploatarea proprietăților

6.

*

nu obțin venituri din agricultură

7.

nu obțin venituri din activități autorizate

8.

nu obțin dividende, nu dețin conturi de economii.

(se menționează de solicitant doar acele cazuri în care se încadrează situația sa).
De asemenea doresc ca bursa sa îmi fie virată, pe parcursul anului universitar 2021-2022 prin virament
banca în contul deschis la INGB , titular IONESCU MIHAI având IBAN RO33INGB0XXXXXXXXXXX6732
Data 10.10.2021.

Semnătură student

Subsemnat/a IONESCU MIHAI (inițiala tatălui) F
îmi exprim acordul cu privire la utilizarea li prelucrarea de către Universitatea Tehnică de Construcții București a
următoarelor date cu caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, Cl serie și număr, telefon, e-mail,
în scopul efectuării tuturor operațiuni/or legate de plata burselor acordate de Universitatea Tehnică de Construcții
București

Semnătură student

