
Secretariatul Facultății de ȘTIINȚE POLITICE                                                                                     Anexa 1 
BURSA DE AJUTOR SOCIAL

Confirmă datele referitoare la înmatriculare, 
Numele și prenumele: ______________________________
Semnătura: _______________________________________
Data : ___________________________________________

Domnule Rector,

Subsemnatul(a),  ____________________________________________  ,  student(ă)  al  (a)  Facultății  de
ȘTIINȚE  POLITICE,  la  buget/  taxă,  la  programul  de  studii  universitare  de  LICENȚĂ/  MASTER
______________________________  ,  anul  _______  (2015-2016),  integralist(ă),  având  media  anului  precedent
_________ și un număr de ____ credite, CNP ____________________, BI/ CI seria ____, nr. _______, domiciliat(ă)
în localitatea ________________________, județul/ sectorul, str. ____________________________ , nr. _____, bloc
______, scara _______, etaj ____, telefon ___________________________________________, vă rog să binevoiți
a-mi aproba acordarea, în anul universitar 2015-2016, a BURSEI DE AJUTOR SOCIAL. 
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: _________________________.
I. În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute de către familie, conf. Art.17
al Regulamentului de acordare a buselor pentru studenții de la ciclurile de studii licență și masterat: 

Nr.
crt.

Elemente de stabilire a dreptului de busă socială Document justificativ anexat
Valori medii

(lei/luna)
A Venituri realizate (total : A=1+2+3+4+5+6)

1
 Venituri nete totale

2
 Pensii

3
Alocații de stat pentru copii

4
 Alete ajutoare primite de la stat

5
 Venituri din spații proprii închiriate

6
 Venituri din agricultură

7
8

B Număr persoane – total, 
Din care aflate în întreținere :

1  Numărul elevilor

2   Numărul studenților
3   Numărul copiilor preșcolari
4 Numărul altor membri ai familiei aflați în întreținere legală

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

II. Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente: 

III. Am luat cunoștință că Universitatea din București virează bursele în conturi personale de card și, în cazul
obținerii bursei, doresc ca bursa să-mi fie virată în contul: ____________________________________ .
IV. Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte și cunosc faptul că nedeclararea
veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei încasate și
suportarea consecințelor legale. 
V.  Am  luat  cunoștință  că  necompletarea  unor  rubrici  sau  completare  eronată  va  avea  drept  consecință
respingerea dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în
considerare. 
             Data:                                                                                                                                Semnătura:


