
 Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca                 NUME ȘI PRENUME, SECRETAR SECȚIE/ SEMNĂTURĂ 
 Facultatea de Litere                                                      ________________________________________________ 
 Nr______/_________ 2022 
                     Media________/nr. credite___________ 

 
        ANEXA 1 
                                                                                             

Cerere BURSA-CAZ SOCIAL 
Numele şi prenumele *______________________________________________________Anul___de 

studiu, Specializarea________________________ regim □buget/□taxă, media______/nr. credite____, 
Nr.matricol_________CNP________________Telefon___________.E-mail_______________________. 

Student şi la Facultatea_____________________________________________regim □buget/□taxă. 

Absolvent al Facultăţii _________________________, □licențiat/□fără licență, regim □buget/□taxă. 

Declar că     □ sunt orfan de unul / □ ambii părinți 

         □nu sunt orfan 
Declaraţie de venituri 

Pentru determinarea venitului lunar NET mediu pe membru de familie, in vederea obţinerii BURSEI de ajutor social,   
pe semestrul II, anul universitar 2021-2022, declar toate veniturile obtinuţe de familia mea in ultimele 3 luni de 
referinta (octombrie, noiembrie, decembrie 2021). 
Anexez cererii mele urmatoarele acte: 
Nr. 
crt. 

Acte dosar Venit 
OCT. 

Venit   
NOV. 

Venit  
DEC. 

Total 
venit 

1. Salarii nete: Adeverinţă salarizare tată (3 luni)     
                     Adeverinţă salarizare mamă (3 luni)     

2. Pensii: Cupon pensie tată (3 luni)     
             Cupon pensie mamă (3 luni)     
             Cupon pensie întreţinere (3 luni)     
             Cupon pensie urmaş (3 luni)     

3. Alte ajutoare primate de la Stat (Adeverinţă/Cupon) (3 luni)     
4. Venituri realizate din spatii proprii inchiriate, ascociere la societati 

(Certificat fiscal) – este obligatoriu 
    

5. Venituri realizate din agricultură (Certificat agricol) – este 
obligatoriu 

    

6. Alte venituri (3 luni)     
 TOTAL VENITURI     
7. Număr persoane aflate în întreţinere – total (in cifre):   

                             Tată - Copie certificat deces/sentinta divort  
                             Mamă - Copie certificat deces/sentinta divort  
                             Fraţi : preşcolari – copie Certificat de naştere  
                                       şcolari – Adeverinţă de la şcoală  
                                       studenţi – Adeverinţă de la facultate  

  
TOTAL VENIT NET/MEMBRU …………………………RON/lună/membru        (total venituri / total persoane / 3 luni) 

 
Declar pe proprie răspundere că nu obtin alte venituri,  iar datele şi actele prezentate sunt reale, cunoscând că 
nedeclararea tuturor  veniturilor sau declararea falsă a acestora îmi atrage exmatricularea, răspunderea materială şi 
penală. 

Semnătura, 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* conform certificatului de naştere 
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