
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE"  SUCEAVA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE       
 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul(a)____________________________________________________fiul(fiica) lui_________________ şi 

al_________________, născut(ă) la data de________________, în_____________________, domiciliat (ă) 

în__________________________________________________________, posesorul BI / CI cu seria _________, 

nr._____________________, eliberat de Poliţia ________________________ la data de______________________, 

student(ă) la Facultatea de Istorie şi Geografie, învăţământ de ZI, fără taxă / cu taxă, la specializarea 

____________________________________________, în anul de studiu _____, declar următoarele: 

 

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

acordarea bursei) este următoarea: 

1. Prenumele fraţilor / surorilor (preşcolari, elevi, studenţi):  ______________________________

       ______________________________ 

 2. Numele şi prenumele soţului /soţiei (în cazul studenţilor căsătoriţi): _____________________ 

 3. Numele şi prenumele copiilor (în cazul studenţilor căsătoriţi):                    _____________________ 

 Numărul TOTAL al membrilor de familie (incluzând şi subsemnatul):   _____________________ 

B. VENITUL NET MEDIU TOTAL PE FAMILIE, pentru lunile noiembrie, decembrie 2016 și ianuarie 

2017este de _______________________________,  şi este format din următoarele venituri: 

 1. Salariul net mediu (adeverinţe de la locul de muncă):  __________________ lei/lună 

 2. Pensie medie (cupon de pensie):   __________________ lei/lună 

 3. Alte ajutoare primite de la stat (ajutor de şomaj):  __________________ lei/lună 

4. Alocaţia de stat pentru copii    __________________ lei/lună 

5. Burse pentru elevi/studenţi    __________________ lei/lună 

 6. Venituri din spaţii proprii închiriate:   __________________ lei/lună 

 7. Venituri din asociere la societăţi cu capital             __________________ lei/lună 
      privat (inclusiv dividente):                

 8. Venituri din agricultură:             __________________ lei/lună 

 9. Alte venituri realizate de familie:            __________________ lei/lună 

 (acte eliberate de organele Administraţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului de Stat, de la 

locul de domiciliu al părinţilor, susţinătorilor legali ai studentului-dacă este orfan) 

 

C. VENITUL NET  PE MEMBRU DE FAMILIE este de:  __________________ lei/lună 

 Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele acte:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

 Declar pe propria-mi răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea 

veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage după sine pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi 

suportarea consecinţelor legale, care este titlu executoriu împotriva mea în cazul obţinerii fără drept a bursei. 
 

 

 Semnătura____________________   Data__________________ 

     

 

 

 

 

Domnule Decan, 

 

 

 Subsemnatul(a) ______________________________________________, student(ă) la 

Facultatea de Istorie şi Geografie, la specializarea ______________________________________, 

în anul de studiu ____,  vă rog să-mi aprobaţi acordarea bursei de ajutor social  pentru sem. al II-lea  an 

univ. 2016-2017. 

 Menţionez că, la sfârşitul semestrului I, an  univ. 2016-2017, sunt integralist(ă) şi am obţinut 

media ____________________________ . 

 

 

Codul numeric personal este: 

             

 

 Nr. telefon de contact:  __________________________ 

Adresa de e-mail  _________________________ 

 

 

 

 Data_______________    Semnătura ________________ 

 


