Aviz Facultate de Matematica Si lnformatici
Comisia de acordare a burselor

CERERE DE BURSA SOCIALA
(pentru familiile de studenli)

Cdtre Decanatul Facultatii de Matematicd
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student
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prin prezenta, ve rog sd-mi aprobali oblinerea bursei sociale

in semestrul II - an universitar 2018-2019.
Men{ionez in anul anterior (admitere) am realizat un numdr de _

credite / am oblinut media

_.

Anexez aleturat urmetoarele documente:

-l
ll
.l
-l
il

Declaralie pe proprie rdspundere cE nu am alte venituri decdt cele declarate
Copie a buletinului / c5(ii de identitate
Copie a certificatului de cisitorie
Adeverinl6 de student pentru so! / sotie
Copii ale certificatelor de nagtere gi/sau buletinelor / ce4ilor de identitate ale copiilor aflali in intrelinere
Adeverin{e privind cuantumul aloca(iei primite pentru copiii minori cu probleme medicale
Documente justificative privind veniturile proprii:
o Adeverinld de gomaj
I Adeverinle de salariu net pe lunile octombrie, noiembrie qi decembrie 2018.
privind veniturile nete oblinute din activitati
o Adeverinli de la Primdria
(terenuri
de exploatare a proprietelilor personale
agricole, pdduri, chirii, etc)
o Documente justificative de la Administratia Financiari privind veniturile nete oblinute din
activitali autorizate (chirii, PFA, asocialii familiale, societili comerciale)
justificative privind veniturile solului / soliei:
- Documente
o Adeverinld de gomaj
o Adeverinle de salariu net pe lunile octombrie, noiembrie qi decembrie 2018.
privind veniturile nete oblinute din activitati
o Adeverinli de Ia Primdria
de exploatare a proprietililor personale (terenuri agricole, pdduri, chirii, etc)
o Documente justificative de la Administralia Financiari privind veniturile nete ob{inute din
activitali autorizate (chirii, PFA, asocialii familiale, societdli comerciale)
Noti: ^
in cazul in care ambii soli sunt studenti, se vor lua in considerare veniturile pirinlilor celor doi so1i. in cazul
in care unul din soli este student, se vor lua in considerare veniturile pirinJilor pentru sotul care este student gi
veniturile proprii ale celuilalt so!.
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Timiqoara,
Semndtura

