
 ANEXA 6 
      

Nr. facultate: _______________________ CERERE  MODEL pentru obţinerea Bursei sociale pentru 
studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi,  respectiv 
pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul 

 

DOMNULE DECAN, 

 

 Subsemnatul (a)______________________________________, având CNP ___________________,  

fiul (fiica) lui _________________ şi al_________________, născut(ă) la data de________________, în 

localitatea _____________________, domiciliat (ă) în _______________________________________, 

posesorul/posesoarea Cărţii de Identitate seria _____, nr. __________, eliberată de Poliţia ______________ la 

data de ______________, student(ă) la Facultatea  ____________________________________________, la 

programul de studii universitare de licenţă / masterat __________________________________________, în 

anul ______, vă rog să-mi aprobaţi acordarea bursei sociale / bursei sociale ocazionale în semestrul _____,  

anul universitar ________________. 

 Menţionez că am promovat la începutul anului universitar ________________ / la începutul semestrului 

al II-lea, anul universitar ______________. 

Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 
1. În vederea obţinerii dreptului de bursă socială / socială ocazională, declar pe propria răspundere că 

îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul cadru privind acordarea burselor al USV. 
 
2. În vederea obţinerii dreptului de bursă socială / socială ocazională, declar toate veniturile obţinute de 

subsemnatul: 
 

VENITUL LUNAR NET MEDIU al subsemnatului, în cele 3 luni înainte de începerea 
semestrului/anului universitar cuprinde următoarele venituri: 

 

Venituri realizate de studentul solicitant al bursei 

Valori medii 
(lei/lună) 

Se completează cu textul 
„Nu este cazul”, acolo unde 

nu exista venit 
1. Venituri salariale şi asimilate acestora (venitul NET), potrivit prevederilor Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: ________________ lei/lună 

2. Alte ajutoare primite de la stat: ajutor de şomaj: ________________ lei/lună 
 

    Semnătura studentului şi data _________________________ 
   

3. Pensia pentru orfani  ________________ 
lei/lună 

4. Alocaţia de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, pentru studentul pentru care s-a depus ca 
măsură de protecţie plasamentul: 

________________ 
lei/lună 

5. Veniturile obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (de exploatare a proprietăţilor 
personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc.): 

________________ 
lei/lună 



6. Venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie sau 
indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă: 

________________ 
lei/lună 

7. Ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate 
din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi 
din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi 
natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, 
inclusiv indemnizaţiile pentru risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului 
bolnav: 

________________ 
lei/lună 

8. Veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin 
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din 
bugetul de stat sau din alte fonduri publice: 

________________ 
lei/lună 

9. Orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 182/2016; 

________________ 
lei/lună 

10. Orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de 
proprietate intelectuală: 

________________ 
lei/lună 

11. Dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice: 
________________ 

lei/lună 

TOTAL VENITURI NETE MEDII REALIZATE DE STUDENT (1+2+..11): ________________ 
lei/lună 

 
3. Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente, conform Anexei 5, pct. III: 

_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
  Semnătura studentului şi data_________________________ 

 
 

4. Subsemnatul (a)______________________________________, având CNP ___________________,  sub 
sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:  

 
Nu am obţinut, în perioada ____________________________________, alte venituri decât cele 
declarate;  
Nu sunt angajat, nu primesc pensie, nu primesc ajutor de şomaj, nu deţin proprietăţi şi, prin urmare, 
nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor, nu obţin venituri din agricultură, nu obţin venituri 
din activităţi autorizate, nu obţin dividende. (Studentul solicitant al bursei va menționa acele cazuri în 
care se încadrează situația sa, tăindu-le cu o linie pe celelalte) 

 
Semnătura studentului___________________ 

5. 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. 

6. Declar pe propria răspundere că părinţii mei LUCREAZĂ/ NU LUCREAZĂ sau DOMICILIAZĂ/ NU    
DOMICILIAZĂ în străinătate. 

Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, 
făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară 
activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 
potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 

În cazul în care există suspiciuni de declarare necorespunzătoare a adevărului sau de falsificare a 
documentelor depuse pentru obținerea unei burse sociale, universitatea va sesiza organele de anchetă 
competente și va proceda la sancționarea studentului în funcție de gravitatea faptei. 

 

Data__________________   Semnătura studentului____________________ 



    
ANEXA 7  

Nr. facultate: _______________________   
CERERE MODEL pentru obţinerea Bursei sociale pentru 
studenţii bolnavi (lista bolilor în OM 3392/27.02.2017) 

 

DOMNULE DECAN, 

 

 Subsemnatul (a)______________________________________, având CNP ___________________,  

fiul (fiica) lui _________________ şi al_________________, născut(ă) la data de________________, în 

localitatea _____________________, domiciliat (ă) în _________________________________________, 

posesorul/posesoarea Cărţii de Identitate seria _____, nr. __________, eliberată de Poliţia ______________ la 

data de ______________, student(ă) la Facultatea  ____________________________________________, la 

programul de studii universitare de licenţă / masterat __________________________________________, în 

anul ______, vă rog să-mi aprobaţi acordarea bursei sociale în semestrul _____,  anul universitar 

________________. 

 Menţionez că am promovat la începutul anului universitar ________________ / la începutul semestrului 

al II-lea, anul universitar ______________. 

Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

 
1. În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile 

prevăzute în Regulamentul cadru privind acordarea burselor al USV. 
 
2. În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar că sufăr de următoarea boală (lista bolilor în 

OM 3392/27.02.2017): ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
3. Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente conform Anexei 5, pct. II: 
_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

       
4. Subsemnatul (a)______________________________________, având CNP ___________________,  sub 

sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele înscrise 
mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că declararea falsă atrage pierderea calităţii de student, 
restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. 

Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, 
făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară 
activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 
potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 
În cazul în care există suspiciuni de declarare necorespunzătoare a adevărului sau de falsificare a 
documentelor depuse pentru obținerea unei burse sociale, universitatea va sesiza organele de anchetă 
competente și va proceda la sancționarea studentului în funcție de gravitatea faptei. 

 

Data__________________ Semnătura studentului ____________________ 

 
 
 



ANEXA 8 
Nr. facultate: _______________________ CERERE MODEL pentru obţinerea Bursei sociale 

în funcţie de venitul lunar net mediu pe membru de 
familie 

         
 

DOMNULE DECAN, 

 

 Subsemnatul (a)______________________________________, având CNP 

_________________,  fiul (fiica) lui _________________ şi al_________________, născut(ă) la data 

de________________, în localitatea _____________________, domiciliat (ă) în 

________________________________________, posesorul/posesoarea Cărţii de Identitate seria 

_____, nr. __________, eliberată de Poliţia _____________ la data de _____________, student(ă) la 

Facultatea  ___________________________________________, la programul de studii universitare 

de licenţă / masterat ________________________________________, în anul ______, vă rog să-mi 

aprobaţi acordarea bursei sociale / bursei sociale ocazionale în semestrul _____,  anul universitar 

________________. 

 Menţionez că am promovat la începutul anului universitar ________________ / la începutul 

semestrului al II-lea, anul universitar ______________. 

Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: _____________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

1. În vederea obţinerii dreptului de bursă socială / socială ocazională, declar pe propria 
răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul cadru privind 
acordarea burselor al USV. 

 
2. În vederea obţinerii dreptului de bursă socială / socială ocazională, declar toate 

veniturile obţinute de către familia din care fac parte: 
 

A. COMPONENŢA FAMILIEI din care fac parte şi numărul total de membri (care se iau în 
calcul pentru acordarea bursei): 

 1. Numele şi prenumele mamei, tatălui, fraţilor, surorilor (preşcolari, elevi, studenţi): 
        _________________________________  
       _________________________________ 
       _________________________________ 
       _________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

 2. Numele şi prenumele soţului / soţiei:   _________________________________ 
 3. Numele şi prenumele copiilor aflaţi în grijă: _________________________________ 

Numărul total al membrilor de familie (incluzând şi subsemnatul): _______________ 

 
Semnătura studentului şi data_________________________ 

 



B. VENITUL LUNAR NET MEDIU AL FAMILIEI DIN CARE FAC PARTE, în cele 3 luni 
înainte de începerea semestrului/anului universitar cuprinde următoarele venituri: 

 

Venituri realizate de familie 

Valori medii 
(lei/lună) 

Se completează cu textul 
„Nu este cazul”, acolo 

unde nu exista venit 
TOTAL VENITURI NETE MEDII REALIZATE DE FAMILIE 

(1+2+..13): ________________ 
lei/lună 

1. Venituri salariale şi asimilate acestora (venitul NET), potrivit 
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

________________ 
lei/lună 

2. Alte ajutoare primite de la stat: ajutor de şomaj: ________________ 
lei/lună 

3. Pensii, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii 
facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare: 
 a) pensia pentru limită de vârstă 
 b) pensia pentru invalizii de război 
 c) pensia pentru orfani 
 d) pensia pentru văduvele/văduvii de război 
 e) sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de 

invaliditate  
 f) pensia facultativă 
 g) pensia alimentară (dacă părinţii sunt divorţaţi) 

a) _____________  
lei/lună 

b) _____________  
lei/lună 

c) _____________  
lei/lună  

d) _____________  
lei/lună 

e) _____________  
lei/lună 

f) _____________  
lei/lună 

g) _____________  
lei/lună 

4. Veniturile obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
(de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei 
sale: terenuri agricole, păduri etc.): 

________________ 
lei/lună 

5. Alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea 61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii, republicată, inclusiv alocaţiile suplimentare, 
dacă este cazul: 

________________ 
lei/lună 

6. Alocaţia de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, pentru membrii 
familiei studentului pentru care s-a depus ca măsură de protecţie 
plasamentul: 

________________ 
lei/lună 

7. Venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie sau 
indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă: 

________________ 
lei/lună 

8. Ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie 
specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, 
inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de 
aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor 
pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru 
risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului 
bolnav: 

________________ 
lei/lună 

9. Veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma 
deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac 
obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte 
fonduri publice: 

________________ 
lei/lună 

     Semnătura studentului şi data_________________________ 



10. Drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, 
militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale 
gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi; 

________________ 
lei/lună 

11. Orice venituri realizate din activităţile economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; 

________________ 
lei/lună 

12. Orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea 
drepturilor de proprietate intelectuală: 

________________ 
lei/lună 

13. Dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice: ________________ 
lei/lună 

VENITUL NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE: ________________ 
lei/lună 

 
3. Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente, conform Anexei 5, pct III: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
4. Subsemnatul (a)_____________________________________________________, având CNP 

___________________,  sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere următoarele:  

 

Nu am obţinut, în perioada ____________________________________, alte venituri decât cele 
declarate şi nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate;  
 

Nu sunt angajat, nu primesc pensie, nu primesc ajutor de şomaj, nu deţin proprietăţi şi, prin 
urmare, nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor, nu obţin venituri din agricultură, nu 
obţin venituri din activităţi autorizate, nu obţin dividende. (Studentul solicitant al bursei va 
menționa acele cazuri în care se încadrează situația sa, tăindu-le cu o linie pe celelalte) 

     Semnătura studentului ___________________ 

5. 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. 

 
6. Declar pe propria răspundere că părinţii mei LUCREAZĂ/ NU LUCREAZĂ sau DOMICILIAZĂ/ 

NU DOMICILIAZĂ în străinătate. 
 
Notă:  

Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, 
făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară 
activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 
potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 
În cazul în care există suspiciuni de declarare necorespunzătoare a adevărului sau de falsificare a 
documentelor depuse pentru obținerea unei burse sociale, universitatea va sesiza organele de anchetă 
competente și va proceda la sancționarea studentului în funcție de gravitatea faptei. 

 

Data__________________  Semnătura studentului ____________________ 


