UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Nr. înregistarare INFOCENTRU FEAA pentru dosar bursă socială __________________

CERERE ACORDARE BURSĂ SOCIALĂ

Subsemnatul (a) ____________________________ , student/ă a Facultății de Economie și de
Administrare a Afacerilor, anul____ licența/master, specializarea_________________, prin
prezenta vă rog a-mi aproba depunerea dosarului de bursă socială / bursă socială ocazională
pentru semestrul 2, an universitar 2018/2019.
Solicit această bursă din următoarele motive (a se bifa situația aferentă) :


Orfani (Art. 15, lit.1 pct. a din Regulament)



Caz medical (Art. 15, lit.1 pct. b din Regulament)



Venituri mici (Art. 15, lit.1 pct. c din Regulament)

I.) În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute de către familie
(conform art. 16 al Regulamentului de acordare a burselor):
Nr crt
A
1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
3
4
C

Elemente de stabilire a dreptului de bursă
socială
Venituri realizate
(total A=1+2+3+4+5+6+7)
Venituri nete totale (salarii)
Pensii
Alocația de stat pentru copii
Ale ajutoare primite de la stat
Venituri din spații proprii închiriate
Venituri din agricultură
Altele…..
Număr persoane – total, din care
Elevi
Studenți
Preșcolari
Alți membri aflați în întreținere legală
Venitul net mediu/membru de familie
(C = A/B)

Documentul justificativ
anexat

Valori medii
(RON/lună)1

Valoarea medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obținute pentru fiecare lună (octombrie,
noiembrie, decembrie) și împărțirea acestei sume la 3
1
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II.) Pentru justificarea celor declarate dosarul conține documentele solicitate în Anexa 2 a
Regulamentului de acordare a burselor UVT.
III.) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că
nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage restituirea bursei încasate şi
suportarea consecințelor legale. Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la
dosar.
IV.) Am luat la cunoștință faptul că nedepunerea tuturor documentelor justificative (Anexa 2 din
Regulamentul de acordare a burselor) sau completarea eronată a unor rubrici va avea drept
consecință respingerea dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în
Regulament, nu sunt luate în considerare.
Vă mulțumesc!

Timişoara, ……./……/2019

Semnătura _____________

Telefon mobil _____________

Rezoluţie secretariat FEAA
(se completează de catre secretara de specializare)
Nr.credite

__________________

Semnătura (secretară specializare)

Media

_____________

__________________
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