
DOMNULE RECTOR,DOMNULE RECTOR,DOMNULE RECTOR,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..... , a 

BURSEI SOCIALEBURSEI SOCIALEBURSEI SOCIALEBURSEI SOCIALE MEDICALA MEDICALA MEDICALA MEDICALA  

Solicit această bursă sociala medicala având în vedere următoarele 
motive:................................................................. 
Studenții bolnavi TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, 
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli 
hematologice (hemofilie, talasemie, etc.),  surditate fribroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, ceui cu handicap 
locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular 

DOSAR BURSE SOCIALE CAZURI MEDICALE 
Anul universitar 20…./ 20…. 

    Nr. Nr. Nr. Nr. 
Crt. Crt. Crt. Crt.   

Documente necesare Documente necesare Documente necesare Documente necesare Există DaExistă DaExistă DaExistă Da    Lipsă NuLipsă NuLipsă NuLipsă Nu    Nu e cazulNu e cazulNu e cazulNu e cazul    

1. Cerere tip completată de către student; 
2. Copie după buletinul/cartea de identitate a 

studentului; 
3. Certificat  eliberat  de  către medicul specialist; 

4. Viza medicului de familie al studentului; 
5. Altele, dacă este cazul: 

 Notă: 

1. Rubricile Da; Nu; Nu e cazul – se vor completa de către student cu X, după caz.

2. NU SE ACCEPTA DOSARELE INCOMPLETE. NU SE ACCEPTA DOSARELE INCOMPLETE. NU SE ACCEPTA DOSARELE INCOMPLETE. NU SE ACCEPTA DOSARELE INCOMPLETE. 
Nota: Nota: Nota: Nota: Am fost informat și am luat la cunoștință că Universitatea Tehnică de ConstrucUniversitatea Tehnică de ConstrucUniversitatea Tehnică de ConstrucUniversitatea Tehnică de Construcții București ții București ții București ții București colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice admise 

la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările si completările ulterioare din legislația 

națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și 

actualizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite și pe site-ul: www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul 

Universității Tehnice de Construcții București, poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro    

Notă: Notă: Notă: Notă: Codul Penal prevede la art. 292 următoarele: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau unei instituţii de stat, ori unei alte unități dintre cele la 
care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani 

Solicitant,   
Numele şi prenumele studentului/ Semnătura Data depunerii cererii: 
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