
     1 

 

Cerere bursă socială 
        

Subsemnatul(a)___________________________________________________________ 

student la programul de studiu Licenţă/Master, anul_____,seria_________, specializarea 

_________________________, nr. Matricol________, vă rog să‐ mi acordați BURSĂ SOCIALĂ. 

ORFAN (se completează doar de studenții orfani prin X) � 

Nr. CONT cu ataşarea extrasului de cont_____________________________________________ 
 

DECLARAȚIE DE VENITURI 

(declar toate veniturile obținute de familie) 

1. Salariu net  MAMA(_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

   TATA    (_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

           STUDENT (_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

2. Pensii  MAMA(_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

   TATA    (_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 
 

3. Pensie alimentară  (_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

 
4. Alocaţii de stat pentru copii (pentru fraţii care beneficiază) 
   Frate 1(_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

   Frate 2(_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 
 

   Frate 3(_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

 
5. Burse de studiu (pentru fraţii care beneficiază) 
   Frate 1(_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 
 

   Frate 2(_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

   Frate 3(_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

   (etc) 
6. Alte ajutoare primite de la stat 

    (_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

7. Alte venituri care reies din adeverinţa eliberată de Finanţe 
    (_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

8. Venituri din agricultură (_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

TOTAL VENITURI  (_________  + __________ +  __________)/3 luni   =_______________ 
          (ianuarie)                 (februarie)                  (martie)                                    (total lei/lună) 

 
Numărul total al persoanelor din familie ____________din care: 

Număr preşcolari___________ Număr elevi ___________ Număr studenți___________ 

Venit net pe membru de familie ___________________lei/lună 

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele acte:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  Declar pe proprie răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea veniturilor sau 

declararea falsă a acestora atrage după sine suportarea consecințelor legale. 

Data________________ Semnătura_______________________ 
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Pentru justificarea celor declarate anexez:  

 Pentru stabilirea numărului membrilor familiei: 

 Copie dupa buletin (student, părinţi, fraţi, alte persoane aflate în întreţinere) 

 Copie după certificatele de naştere ale fraţilor preşcolari. 

 Pentru stabilirea veniturilor familiei (după caz) 

 Adeverinţă de venit NET de la locul de muncă al părinţilor pe lunile IULIE, AUGUST, 

SEPTEMBRIE 

 Dacă părinţii sunt pensionari,cupoanele de pensie pe lunile enumerate mai sus. 

 Dacă părinţii sunt şomeri cupoanele de ajutor de şomaj pe lunile enumerate mai sus. 

 Dacă părinţii nu lucrează şi nu realizează venituri, declaratie notarială care să ateste acest lucru.  

 Pentru studenţii care au fraţi, adeverinţă de la şcoală, facultate care să ateste dacă beneficiază de 

bursă sau nu. 

 Declaraţie pe proprie răspundere că studentul nu realizează venit sau în caz contrar adeverinţă de la 

locul de muncă cu venitul pe lunile IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 

 Adeverinţă de venit agricol-de la Primărie pentru membri familiei (student, părinţi, alte persoane 

aflate în întreţinere). 

 Adeverinţă de la Finanţe cu alte venituri impozabile pentru membri familiei (student, părinţi, alte 

persoane aflate în întreţinere). 

 

 


