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Anexa 2 

Domnule/Doamnă Decan,  

 

   Subsemnatul(a), _____________________________________________, student(ă) în anul_____, 

specializarea____________________, prin prezenta vă rog a-mi aproba acordarea bursei de ajutor social / bursei de ajutor social 

medical / ajutor social ocazional (pentru: îmbrăcăminte / maternitate / deces) în anul universitar 20___/20___, semestrul ______,. În 

vederea obţinerii dreptului la bursa solicitată mai sus anexez următoarele documente : 

Nr.crt. 

Documente justificative (pentru 

fiecare membru al familiei 

studentului) 

Se confirmă existența documentelor 

din coloana 2-a 

(se completează cu 

 DA x nr persoane sau NU ) 

Veniturile  
(se completează doar de personalul 

UAD) și reprezintă valoarea (suma) 

medie lunară a veniturilor membrilor 

familiei, pentru lunile solicitate 

 

1 Copie după C.I. (pentru persoanele 

peste 14 ani) sau certificat de naștere 

(pentru persoanele sub 14 ani) a 

titularului cererii şi a tuturor 

membrilor familiei 

 

 
2 Copie după certificatul de căsătorie 

(numai pentru studenţii între 26 şi 35 

de ani) 

 

3 Copie certificat/certificate deces   

 

4 Adeverință de salariu (justifică venitul 

net al părinților pe ultimele 3 luni, a 

ambilor studenţi în cazul familiilor de 

studenţi) 

 

 

5 Cupoane de pensie (pe ultimele 3 

luni) 

 

 
 

6 Alocaţie de stat pentru copii (pe 

ultimele 3 luni) 

 

 
 

7 Alte ajutoare primite de la stat  

 
 

8 Adeverință de la Administrația 

Financiară (persoanele peste 18 ani) 

 

 

 

 

9 Documente justificative privind 

veniturile studenţilor titulari ai cererii 

pentru acordarea bursei sociale 

(cupoane sau adeverinta de la Casa de 

Pensii privind cuantumul pensiei de 

urmaș pentru lunile care se iau in 

considerare; adeverinta de somaj; 

adeverinta de venit net; etc.) 

 

 

10 Adeverințe privind cuantumul 

alocației primite pentru cei proveniți 

din Case de Copii sau plasament (pe 

ultimele 3 luni) 

 

 

Familia este compusă dintr-un număr de :  

______preșcolari;  

______elevi;  

______studenți;  

______alte persoane aflate în întreținere legală 

Totalul  de persoane care formează familia 

solicitantului: 

 

Total venit net mediu/membru de familie: 

 

Semnătura _______________ 

Documente necesare pentru obținerea bursei sociale pe motive medicale: 

1 Copie după C.I. a 

studentului/studentei 

 

2 Certificat medical eliberat de un 

medic specialist și vizat de medicul 

dispensarului studențesc 

 

 

 

 

Data: _______________      Semnătura, ____________________ 
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Declarație pe propria răspundere pentru acordarea bursei de ajutor social 

 

Dată în fața mea (numele și prenumele angajatului UAD):  

Semnătura:____________________ 

Data:______________ 

 

Declarație 

 

Subsemnatul(a),____________________________________________, 

CNP_________________________, CI seria_____, nr.____________domiciliat în 

________________________student(ă) al Facultății de Arte Plastice/ Facultății de Arte 

Decorative și Design, specializarea ___________________, anul de studiu_____, ciclu de 

studii licență/master sub sancțiunea Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe proprie 

răspundere următoarele: nu am obținut, în perioada ______________, alte venituri decât cele 

declarate și prevăzute în anexa 1 a Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin material studenţilor Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca și că nu am 

cunoștință că părinții mei au obținut alte venituri decât cele declarate; nu sunt angajat, nu 

primesc pensie, indiferent de tipul acesteia, nu primesc ajutor de șomaj, nu dețin proprietăți și, 

prin urmare, nu obțin venituri din exploatarea proprietăților, nu obțin venituri din agricultură, 

nu primesc alocații speciale de la bugetul de stat, venituri din concedii medicale pentru sarcină 

sau lăuzie, nu obțin venituri din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor, nu 

beneficiez de drepturi în bani și natură din partea structurilor militare, nu obțin venituri din 

valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, nu obțin  venituri din activități autorizate, 

nu obțin dividente, nu dețin conturi de economii. 
Notă 1:  

Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: „ Declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau unei instituții de stat, ori unei 

alte unități dintre cele care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, protrivit 

legii ori împrejurărilor, declarați făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă”. 

 

 

Data _________     Semnătura ____________________ 

 

 


