Ministerul Educaţiei și Cercetării
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu
Domnule Rector,
Subsemnatul(a), _______________________________________________________, student(ă) la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație
Publică, anul de studiu ____, programul de studii ______________________________, grupa _______, legitimat cu BI/CI seria ____, nr. _________, CNP
______________________________, nr. tel. ________________, e-mail ________________________________________, vă rog a-mi aproba acordarea, în anul
universitar __________ -__________, sem. ___, a bursei sociale / bursei sociale ocazionale.
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
În vederea obţinerii dreptului la bursă socială, declar toate veniturile proprii şi/sau ale familiei:
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Relaţia faţă de
solicitant
în
cadrul familiei
(fiu, fiică, frate,
etc.).
*se menţionează Venituri Pensii
calitatea
de salariale și (de
student,
elev, asimilate orice
preşcolar.
natură)

Total sumă

Venituri în lei (conform actelor doveditoare)

Venituri

Alocaţii

din

de

activități

pentru

agricole

copii

Alocații

stat de

Venituri din concedii Alte

ajutoare, Venituri

pt sarcină sau lehuzie/ indemnizații

plasament indemnizația

și valorificarea

pentru forme de sprijin bunurilor

incapacitate

cu

temporară de muncă

specială

destinație mobile

Drepturi
în
bani și în
natură (ref. la
sectorul
de
apărare
națională, etc)

Orice
venituri din
activități
economice
(PFA, ÎI, ÎF)

Venituri din Dividenmeserii
de
liberale și
drepturi de
proprietate
intelectuală

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Venituri totale
Venit pe membru de familie

Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale și corecte şi cunosc faptul că, nedeclararea tuturor veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage
SANCŢIONAREA MEA, în funcţie de gravitatea faptei și implicit sesizarea, de către Universitate, a organelor de anchetă competente.
NOTĂ:
Necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecinţă respingerea dosarului. Documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în considerare.

Semnătura: _______________

Data: _____/ _____/ __________
Domnului Rector al Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

