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ANEXA 6 B 

Modelul cererii pentru acordarea burselor sociale 

(pentru studenţi cu vârsta între 26 şi 35 de ani) 

Secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică Confirmăm datele referitoare la înmatriculare,  

Numele şi prenumele:  

Semnătura:_______________  

Data:____________________  

  

Domnule Rector, 

  

Subsemnatul(a),________________________________¹, student(ă) la buget/ taxa al (a) Facultăţii de  

Inginerie Electrică, specializarea ________________________________________________________ 
în anul___, grupa_____, media_______, număr de credite____, 
CNP____________________________, BI/ CI seria________, nr._________. nr. 
matricol___________, rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar 20___-20___, a 
bursei______________________________________².  

  

Solicit această  bursă  având în vedere următoarele motive:_______________________________³  

I.) În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de către 
subsemnatul şi persoanele pe care le am în grijă (soţia, copii etc):  

  

Nr. 
crt.  

Elemente de stabilire a dreptului de bursă socială  Documentul 
justificativ 
anexat  

Valori medii1  

(lei/ lună)  

A.  Venituri realizate (total: A=1+2+3+4+5+6)      

1.  Venituri nete totale      

2.  Pensii      

3.  Alocaţia de stat pentru copii      

4.  Alte ajutoare primite de la stat      

5.  Venituri din spaţii proprii închiriate      

6.  Venituri din agricultură      

7. Venituri din valorificarea bunurilor mobile sub forma 
deşeurilor prin centre de colectare 

  

                                                 
1
 Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi 

împărţirea acestei sume la trei (3).  
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8. Drepturi în bani şi în natură primite de militari, 
studenţi elevi din sectorul apărării naţionale etc. 

  

9.  Venituri din meserii liberale şi din valorificarea 
dreptului de proprietate intelectuală 

  

10. Dividende realizate în ultimele 12 luni   

    

    

    

       

B.  MEMBRII FAMILIEI:      

  NUMELE ŞI PRENUMELE   

11. Soț/ soție    

12. Copii/elevi    

     

     

13. Copii/preșcolari    

     

     

     

     

     

     

14. Alţi membri ai 
familiei aflaţi în 
întreţinere legală 

   

     

     

C.  Venitul net mediu/ membru de familie ( C = A/ B)      

Note:  

¹ Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele.  

² Se menţionează categoria de bursă pentru care se face solicitarea: socială, de ajutor social ocazional 
pentru îmbrăcăminte/ de maternitate/ în caz de deces. ³ Se completează pentru încadrare într-o 
categorie de beneficiari ai burselor sociale: orfan, plasament familial, provenit din casele de copii, caz 
medical, venituri mici.  
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 II.) Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente2:  

 III.) Am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca virează bursele în conturile 
personale de card.  

□  am  cont  de  card,  nr.___________________________,  deschis  la 
banca____________________________  

□ nu am cont de card şi, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa socială va fi aprobat, voi 
deschide un cont de card şi voi comunica la secretariatul facultăţii, cu număr de înregistrare, numărul 
acestuia. Bursa se va vira, în cuantum echivalent pentru perioada retroactivă, în luna următoare celei 
în care am comunicat numărul contului şi banca la care acesta a fost deschis.  

IV.) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că 
nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, 
restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.  

Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar.  

V.) Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept 
consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta 
cerere, nu sunt luate în consideraţie.  

VI.) "Notificare privind procesarea de date cu caracter personal. Prin depunerea acestei cereri înţeleg 
că în stabilirea acordării bursei îmi vor fi procesate, în funcţie de criteriile din « Regulamentul de 
burse [...]», date cu caracter personal conform actelor personale de identificare emise de autoritățile 
statului român (certificat de naștere, carte de identitate sau pașaport); date financiare (număr de 
cont, venituri realizate la nivelul instituției, situații financiare personale, etc.); caracteristici personale; 
opinii privind starea de sănătate (în baza certificatelor și adeverințelor medicale și de evaluare a stării 
de sănătate); componența familiei (numărul de copii și date de identificare a acestora, stare civilă, 
etc.);  informații privind parcursul academic, calificările deținute, istoricul profesional (premii, 
distincţii, etc.), calitatea de membru în organizații profesionale, publicații, date de contact. 
Procesarea acestor date are drept scop stabilirea de drepturi cuvenite (acordarea unei burse) şi, 
ulterior, virarea sumelor aferente acestei burse, pe perioada cuvenită." 

 

 Data                   Semnătura,  

 

                                                 
2
 Solicitantul precizează obligatoriu toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea bursei sociale.  


