
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică 

Nr. ______/__________       Cerere bursa sociala 

  

DOMNULE DECAN, 

  

Subsemnatul /subsemnata ___________________________________________________________,  

CNP ___________________________ posesorul/posesoarea CI cu seria ________nr.____________, 

student(ă) la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică în anul  _______ la programul de studii 

universitare de licență/master ______________________________________________________________, 

vă rog să-mi aprobați acordarea bursei sociale în semestrul II, anul universitar 2018/2019. 

 

1. În vederea obținerii bursei sociale declar toate veniturile obţinute în familie în perioada 01.10.2018-

31.01.2019 și componența familiei :  

  

A.VENITURI NETE REALIZATE IN ULTIMELE 3 LUNI 

 

Categoria de venit Valoare totala lei  

luna ___________ 

Valoare totala lei 

 luna ___________ 

Valoare totala lei 

luna ___________ 

Salarii nete totale    

Pensii    

Venituri din activități agricole    

Alocații de stat pentru copii    

Venituri din concedii medicale pentru 

sarcină sau lehuzie sau indemnizație 

incapacitate temporară de muncă 

   

Alte ajutoare primite de la stat    

Venituri din valorificarea bunurilor 

mobile sub forma deșeurilor 

   

Drepturi primite de militari, studenți / 

elevi din sectorul de apărare, ordine 

publică, siguranță națională 

   

Venituri realizate din activități 

economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, 

familiale, societăți comerciale 

   

Venituri din meserii liberale și din 

valorificarea drepturilor de proprietate 

intelectuală 

   

Dividende    

Alte venituri    

TOTAL VENITURI NETE    

VENITUL NET PE MEMBRU DE 

FAMILIE 

   

 

B. COMPONENȚA FAMILIEI din care fac parte (numărul total de membri care se iau în calcul la 

determinarea venitului pe membru de familie) :  
1. Numele și prenumele tatălui, mamei, fraților                  

Tata /Mama / 

Frate / Sora 

Nume și prenume 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

2. Numele și prenumele soțului/soției    ___________________________________________ 

3. Numele și prenumele copiilor aflați în grijă       ____________________________________________  

  

 2. Subsemnatul/subsemnata ________________________________________________________, 

sub sancţiunea privind falsul în declaraţii prevăzut de Codul penal, declar pe propria răspundere 

următoarele: nu am obţinut, în perioada 01.10.2018-31.01.2019, alte venituri decât cele declarate şi că 

nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate. 

 

 sunt salariat,  

 

 primesc pensie, indiferent de tipul acesteia,  

 

 primesc ajutor de şomaj,  

 

 obţin venituri din activități agricole, 

  

 primesc alocații speciale de la bugetul de stat, venituri din concedii medicale  pentru sarcină si 

lehuzie,  

 

 primesc ajutor, indemnizație sau alte forme de sprijin,  

 

 obțin venituri din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor,  

 

  beneficiez de drepturi în bani și natură primite de militari,  

 

  obțin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,  

 

  obţin venituri din activităţi autorizate,  

 

  obţin dividende,  

 

  deţin conturi de economii. 

 

(Studentul va menţiona în spațiul marcat DA sau NU în funcție de situație.) 

 

3. Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea 

veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea 

bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.  

   

4. Declar pe propria răspundere că părinții mei LUCREAZĂ / NU LUCREAZĂ sau 

DOMICILIAZĂ / NU DOMICILIAZĂ în străinătate. 

 

 

 

Data ________________      Semnătura _____________________  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


