
 

     ANEXA NR. 
DOMNULE  RECTOR, 

 Subsemnatul (a) ..................................................................................................1, student(a) la BUGET la Facultatea 

de Inginerie a Instalaţiilor, domeniul: Ingineria Instalaţiilor/Inginerie Civilă şi Instalaţii, specializarea: Instalaţii pentru 

construcţii/IEPA/Instalaţii pentru construcţii-limba franceză/EEIC/EEIC-FR/ECDD/TPPMU, în anul ............, 

grupa......................., media .........................., numar credite ......................... CNP....................................., BI/CI  seria 

............., nr. ......................., numar matricol ............................ telefon ............................., adresă de email: 

.................................................................. rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar   20....../20.....  

semestrul I/II, a  BURSEI BURSEI BURSEI BURSEI     SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE        OCAZIONALEOCAZIONALEOCAZIONALEOCAZIONALE        DE DE DE DE     IMBRACAMINTEIMBRACAMINTEIMBRACAMINTEIMBRACAMINTE        SI SI SI SI     INCALTAMINTEINCALTAMINTEINCALTAMINTEINCALTAMINTE 

 Solicit această bursă având în vedere următoarele motive:........................................................................2 
 În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de către familie, conform art. I.3.4. al 

Regulamentului de acordare a burselor sociale  pentru studenţi la ciclurile de studii licenţă şi masterat: 

Nr. crt. Specificaţii Documentul justificativ anexat Valori medii 1  (lei/lună) 

A.VENITURI TOTALE  REALIZATE  NET/ BRUT (A=1+2+3+4+5+6) 
 

1.  Venituri nete/brute   

2.  Pensii   

3.  Alocaţii de stat pentru copiii   

4.  Alte ajutoare primite de la stat   

5.  Venituri din spaţii proprii inchiriate   

6.  Venituri din agricultura   

7.  Venituri din jocuri de noroc, pariuri sportive;    

B. NUMĂRUL PERSOANELOR AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE, din care aflate in intretinere  (TOTAL): 

1.  Numărul elevilor   

2.  Numărul studenţilor   

3.  Numărul copiilor preşcolari   

C. VENITUL NET/BRUT MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE  (C=A/B)  

I.       Pentru  justificarea celor declarate, anexez  următoarele documente: 
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 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 

 Data                                                                                                            Semnătura student 
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