
  

Anexa IV   

Cerere tip- burse sociale şi ajutor social ocazional  

  

Doamnei/Domnului Preşedinte a/al Comisiei de burse   

  

Subsemnatul (a), _________________________________________________________, student(ă) a 

Facultăţii  ___________________________________________________, SNSPA,  specializarea 

______________________________________ anul____, buget/taxa, media _________, telefon 

_________________, rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar 20___-20___, 

semestrul____, a bursei ________________________________________1.  

 

În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de familie, conform 

Regulamentului privind acordarea burselor în Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative:  

Nr. 

crt.  
Venituri realizate lunar de membrii familiei  

    Valori medii  

    (lei/ lună)2  

A.  Venituri realizate    

  Venituri totale realizate din salarii, sporuri şi indemnizaţii    

  Pensii     

  Alocaţia de stat pentru copii     

  Alte ajutoare primite de la stat     

  Venituri din agricultură     

  Alte venituri     

  Total venituri    

B.   Număr persoane familie    

  Părinţi    

  Număr preşcolari    

  Număr elevi    

  Număr studenţi    

  Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală     

   Nr. total membrii famile    

 

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.  

                                                  
1 Se va menţiona tipul bursei: socială, ajutor social ocazional etc.   
2 Valoarea medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor totale obţinute în ultimele trei luni şi împărţirea acestei 

sume la trei (3).  

 



Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente1:  

▪ _____________________________________  

▪ _____________________________________  

▪ _____________________________________  

▪ _____________________________________  

▪ _____________________________________  

▪ _____________________________________  

▪ _____________________________________  

▪ _____________________________________  

▪ _____________________________________  

  

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.  

 

De asemenea, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 

nu mai primesc bursă de la o altă instituţie de învăţământ superior finanţată de la bugetul de stat.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Data                                                                                                                  Semnătura,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verificarea existenţei în dosar a documentelor solicitate,   

  

Semnătură secretariat _____________________________   

    

                                                 
1 A se vedea Anexa I din Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA  


