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Anexa nr. 3

I

student(d) al (a) Facultalii deSubsern natr.rl(a),

2 programul de studiu
., lo reglm

in
anu I de studiu, media
CI seria_, nr._, nr.
acordarea, in anul universitar

matricol_, rog
semestrul

sd binevoili a-mi aproba

_, d bursei

,, CNP

I Cererea se inregistreaza la facultatea unde este student solicitantul
2 Bugetat sau taxi
r Se completeazd de solicitant in cazul burselor de pertbrmanfa, merit
a Se menlioneazd de cdtre solicitant categoria bursei: de performanti,
inrbrdciminte qi incll(arninte, etc. 
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SemndturaData

merit, speciali, social6, de ajutor social pentru

Nume și prenume

Bioingineria Resurselor Animaliere
buget / taxă

2020/2021 I
sociale

Zootehnie sau Biotehnologii agricole

__,__.2020

x xxxxx
xxxx xxx -
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REGULAMENT
PRIV|ND ACOROAREA BURSELOR gt A ALTOR FORME DE SpRtJtN MATERTAL

PENTRU STUDENTI

Domnule Rector,

Organism
emitent

Serviciul de
Management al

CalitSlii

Edilla 2l
Revizia 0

Anexa nr. 3a

student(d) al (a) Facult6tii de

Nr.

Subsemnatul(a),

, in regim
2 programul de studiu ln

anu I de studiu. CNP
nr. matricol _,

CI seria _,
rog sA binevoili a-mi aproba acordarea, in anul universitar

a bursei de ajutor social ocazional desemestrul
3-'

Data Semndtura

I Cererea se inregistreazi la registratura universit6lii
2 Bugetat sau taxa
I Se menlione azd de cdtre solicitant categoria bursei de ajutor social ocazional: de maternitate/de deces.

Nume și prenume

buget / taxă
Bioingineria Resurselor Animaliere

Zootehnie sau Biotehnologii agricole

__,__.2020

2020/2021 I
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PENTRU STUDENTI

Total. din care:

Salarii nete lunare
Pensii

Alocalii de plasament
Alte ajutoare primite de la stat

Venituri din concedii medicale pentru sarcind sau lehuzie
sau indemnizalia pentru incapacitatea temporard de

muncd

Organism
emitent

Serviciul de
Management al

Calilelii

Edi(ia 2 /
Revizia 0

Anexa nr. 4

subsemnatul(a)

DECLARATIE DE VENITURI

Pentru determinarea veniturilor in vederea oblinerii dreptului de bursd socialS,

, student la Facultatea de
programul de studii

declar toate veniturile obginute de mernbrii familiei subsemnatului:
in anul

Venituri nete
realizate pe ultimele
trei luni (iulie.

I august, septembrie,
respectiv,
decembrie,
ianuarie,februarie)

Pentru justificarea celor
documente:

Nr.
crt.

lei / lund i

,, ., ..,,,, l;i I il6 l
:

lei / luni .

lei / lund

l

lei / lund .

lei / luna .

iei I runa

VenitLrri din inchirierea unor spa[ii proprii
Venituri din asociere la societSli comerciale cu
privat
Venituri din.qgriculturd
Alte categorii de venituri

Total, din care:

PIrin{i

capital :

lei / lund

iei_i il"a
lei / lund

Nurrf,rul de

membri ai
farnitiei

Venituri nete realizate / membru de

tarnilie

Numarul frafilor elevi

Numarul copif lor pregcofari
Alli menrbri ai familiei

lei/lund/persoand

declarate, la prezenta declarafie anexlm urmltoarele acte gi

Denumirea actul ui, documentului

Declar pe proprie rdspundere cd datele inscrise in prezenta declara{ie sunt reale, cunoscAnd cd

nedeclararea tuturor veniturilor realizate de propria familie sau declararea falsd a acestora atrage pierderea

caliEtii de student, restituirea bursei incasate gi suportarea consecin{elor legale.
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Data Senrndtura

Nume și prenume Bioingineria Resurselor Animaliere
Zootehnie sau Biotehnologii agricole

2020/2021

iulie+august+septembrie/3

-
-

-

-
-

(venit pe an/12 luni)
și bursa de merit sau de performanță,
 sem. I, 2019/202, după  caz 800

90

150
850
1500
3390

4
2
1
1
-
-

847,503390/4 =
(venit total net/ nr. membri familie)

1
2
3
4
5
6

copii CI student, tata, mama, frate elev
copii CN student, frate
adeverință salariu mama, tata

cupoane pensie tata, mama 
adeverință ANAF, mama, tata, student

adeverință venit agricol, etc. după caz

__,__.2020

Nr. tel: 07   ....................

iulie + august + septembrie/3
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REGULAMENT
pRrvrND AcoRDAREA BURSELoR gr A ALToR FoRME DE spRrJrN MATER' -' Editia2t

PENTRU ,rro=*T,'*tE' 
utr D'KlJtN MAI EKIAL 

Revizia 0

Anexa nr. 5

Data in fala mea: (nurnele ;i prenumele angajatului USAMVBT)
Semnatura:
Data:

DECLARATIEI

Subsernnatul(a) 2, domiciliat in judetul

, stradamun i c i pi ul/oragul/conruna/satul ., trl.
bl.-, sc.-' €t.-, ap.-, telefon , e-mail l_,

posesor al C.1., seria nr. _, studenr(d) al (a) Facultdlii de

in regim 3 programul de studiu
in anul de studiu, nr.

matricol-,cunoscdndprevederileaer.326Codulpenal,privindfalsulindeclara}ii,declarpe
proprie rdspundere urmltoarelea:

nu am oblinut. in perioada. s. alte venituri decAt cele declarate
gi ca nu am cunoEtinla ca membrii familiei mele / membrii familiei la care ma aflu in
plasament au oblinut alte venituri dec6t cele declarate
nu sunt angajat
nu primesc pensie, indiferent de tipul acesteia

nu primesc ajutor de gomaj

nu defin proprieta[i gi, prin urmare, nu oblin venituri din exploatarea proprietiJilor
nu oblin venituri din activitali agricole
nu primesc alocalii speciale de la bugetul de stat

nu oblin venituri din concedii medicale pentru sarcind sau lehuzie, sau indemnizalie
pentru incapacitate temporari de muncd
nu oblin venituri din valorificarea bunurilor mobile sub forma deEeurilor

nu beneficiez de drepturi in bani $i naturd din partea structurilor militare
nu oblin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuald
nu obtrin venituri din activitali autorizate, nu oblin dividende, nu de(in conturi de

econornii

Subsemnatul(a) declar cd informaliile fumizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu,
corespunzAnd realit6(ii gi in(eleg cd Universitatea de $tiin[e Agricole qi Medicini Veterinard a Banatului

,,Regele Mihai I al RornAniei" din Timigora are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirmdrii
declarafiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Data Semndtura

I Declarafia se completeaza de mini
: Se scriu cu majuscule numele gi prenumele
I Bugetat sau taxA
a Se bifeaza de solicitant doar acele cazuri in care se incadreazE situafia sa
5 Se menlioneazi perioada de referinld pentru calculul venitului net mediu pe membru al familiei
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__.__.2020

iulie-septembrie

HD
M. EliadePetroșani

Nume și prenume

x x x x x 07......... ........@yahoo/gmail.com

xxxxx xxxxxx

Bioingineria Resurselor animaliere taxa/buget
Zootehnie/Biotehnologii agricole 2020/2021

xxxx

__.__.2020

”MODEL DE DECLARAȚIE”

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x




