
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI 

Cerere pentru acordarea bursei sociale / pentru studenţi orfani, celor proveniţi din casele de copii sau 

plasament familial, care nu realizează venituri  

 

Doamna Decan, 

Subsemnatul (a) __________________________________________________________________, 

CNP_______________________________,  CI seria ___, nr. __________________student  (a) la 

Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului, domeniul de studiu ________________, 

programul de studiu_____________________________________ in anul _____, grupa _______, media 

in anul universitar 2017/2018 ___________, numar de credite _______, solicit acordarea bursei sociale 

in anul universitar 2018 / 2019. In vederea obtinerii dreptului la bursa sociala anexez cererii urmatoarele 

acte: 

1) Declaraţie de venit  

2) Acte doveditoare       

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

Declar pe propria raspundere ca datele declarate mai sus sunt reale, cunoscand ca nedeclararea 

veniturilor sau declararea falsa a acestora atrage restituirea bursei incasate si suportarea consecintelor 

legale. 

Data_____________________________                                    Semnatura_____________________ 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI 

Cerere pentru acordarea bursei sociale / pentru studenti bolnavi, care sufera de TBC, de diabet, boli 

maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucoma, miopie grava, boli imunologice, boli 

hematologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, surditate, 

spondilita anchilozanta, reumatism articular. 

 

Doamna Decan, 

Subsemnatul (a) __________________________________________________________________, 

CNP_______________________________,  CI seria ___, nr. __________________student  (a) la 

Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului, domeniul de studiu ________________, 

programul de studiu_____________________________________ in anul _____, grupa _______, media 

in anul universitar 2017/2018 ___________, numar de credite _______, solicit acordarea bursei sociale 

in anul universitar 2018 / 2019. In vederea obtinerii dreptului la bursa socială anexez cererii urmatoarele 

acte: 

1) Documente medicale eliberate sau vizate de medici cu menţiunea clară a diagnosticului şi 

pentru acordarea bursei sociale.( Vizat la Cabinetul Medical al Universităţii)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria raspundere ca datele declarate mai sus sunt reale, cunoscand ca nedeclararea 

veniturilor sau declararea falsa a acestora atrage restituirea bursei incasate si suportarea consecintelor 

legale. 

Data_____________________________                                    Semnatura_____________________ 

 



UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI 

Cerere pentru acordarea bursei sociale / pentru studenţi a căror familie nu realizeaza pe ultimele trei 

luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul de baza minim net pe 

economie. 

Doamna Decan, 

Subsemnatul (a) __________________________________________________________________, 

CNP_______________________________,  CI seria ___, nr. __________________student  (a) la 

Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului, domeniul de studiu ________________, 

programul de studiu_____________________________________ in anul _____, grupa _______, media 

in anul universitar 2017/2018 ___________, numar de credite _______, solicit acordarea bursei sociale 

in anul universitar 2018 / 2019. 

In vederea obtinerii dreptului la bursa sociala, declar toate veniturile obtinute de catre familie: 

Nr.crt. Elemente de stabilire a dreptului la 
bursa sociala 

Documentul justificativ 
anexat 

Valorii medii(lei/luna) * 

1 Venituri nete totale 
 

  

2 Pensii 
 

  

3 Venituri obtinute din activitati 
agricole 

  

4 Alocatia de stat pentru copii 
 

  

5 Alte ajutoare primate de la stat   

6 Venituri realizate din alte activitati 
economice de catre personae fizice 
autorizate 

  

7 Venituri realizate din meserii liberale   

8 Media lunara a dividentelor in 
ultimele 12 luni calendaristice 

  

A Venituri realizate(total 
A=1+2+3+4+5+6+7+8) 

  

1 Numarul elevilor   

2 Numarul studentilor   

3 Numarul copiilor prescolari   

4 Numarul altor membri ai familiei 
aflati in intretinere legala  

  

B Numarul total de persoane care se 
afla in intretinerea familiei  

  

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

  



*Valoarea (suma) medie lunara se calculeaza prin insumarea veniturilor nete obtinute pentru fiecare 

luna si impartirea acestei sume la trei. 

 

Anexez cererii urmatoarele acte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria raspundere ca datele declarate mai sus sunt reale, cunoscand ca nedeclararea 

veniturilor sau declararea falsa a acestora atrage restituirea bursei incasate si suportarea consecintelor 

legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_____________________________                                    Semnatura_____________________ 


