U.N.A.T.C. „I.L.CARAGIALE” BUCUREȘTI
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Avizat secretariat_____________
FACULTATEA ____________________
Domnule Rector,
Subsemnatul ________________________________,student la specializarea___________________,
anul de studiu______, buget/taxă, CNP________________________, telefon___________________
vă rog să-mi aprobați acordarea unei burse sociale, pentru anul univ. 20______/20_____ , semestrul
______.
Solicit această bursă având în vedere următoarele (se completează pentru încadrare într-o categorie
de beneficiari ai burselor de ajutor social: orfan, plasament familial, provenit din casele de copii, caz
medical, venituri mici, de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/ de maternitate/ în caz de
deces):_________________________________________________________________________
În vederea obținerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obținute de către familie.
DECLARAȚIE DE VENITURI
declarația de venit va fi completată individual, pe propria răspundere
A. Venituri realizate:
Venituri nete totale/ 3 luni:

lei/lună

Tata
Mama
Student
Alocația de stat pentru copii/bursă
Pensii:
Tata
Mama
De urmaș
Alte ajutoare primite de la stat
Venituri obținute din activități autorizate sau
proprietăți (chirii, persoane fizice autorizate,
asociații familiale, societăți comerciale, meserii
liberale și din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală, etc.)
Venituri din agricultură
TOTAL VENITURI
Media lunară a dividendelor realizate în ultimele 12 luni calendaristice se realizează prin raportarea
acestora la 12.
Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obținute pentru fiecare
lună și împărțirea acestei sume la 3 (trei) luni.
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B. Numărul persoanelor aflate în întreținere:
Numărul elevilor
Numărul studenților
Numărul copiilor preșcolari
Total număr membrii familie

Totalul veniturilor se împarte la numărul persoanelor aflate în întreținere.

C. Venitul lunar mediu net / membru de familie (C = A/B)______________________lei/lună
Pentru justificarea celor declarate anexez următoarele acte_________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Solicitantul precizează obligatoriu toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea burse de
ajutor social.
Declar pe proprie răspundere sub sancțiunea Codului Penal privind falsul în declarații că:
-

-

Familia mea nu a obținut în ultimele 3 luni alte venituri decât cele declarate;
Datele menționate mai sus sunt reale, corecte și cunosc faptul că nedeclararea veniturilor
sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei
încasate și suportarea consecințelor legale;
Am luat la cunoștință că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea
drept consecință respingerea dosarului și că documentele atașate suplimentar,
neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în considerare.

Data _______________

Semnătura____________________
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CONSIMŢĂMÂNT

1

Subsemnatul______________________________________________________________
candidat al Facultății de Teatru / Film în anul de studii______________al anului universitar
20_________20________ciclul de studii: licență / masterat, programul de studii
_________________________________________________________________________
declar că am furnizat de bunăvoie şi în cunoştinţă de cauză datele mele personale, aşa cum
apar în fişa de înscriere şi sunt de acord ca aceste date să fie folosite/prelucrate pentru
executarea contractelor încheiate cu universitatea, în scopul îndeplinirii obiectului contractelor
încheiate şi al obiectivelor şi funcţiilor UNATC „I.L.Caragiale” București.

Semnătura __________________

Data ______________

______________________________________
Conform DIRECTIVEI (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 27 aprilie 2016, precum şi a Regulamentului UE 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces,
de rectificare asupra datelor personale furnizate şi celelalte drepturi care decurg. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă către decanatul Facultăţii de
Teatru/Film din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică
„I.L.Caragiale”, str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2, cod poştal 021452, Bucureşti sau prin
email:
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pentru Facultatea de Teatru madycodalbu@yahoo.com
pentru facultatea de Film decanat.film@gmail.com.
Consimţământul dvs. şi datele personale furnizate vor fi valabile pentru anul universitar în curs.
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