ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC
Piața Romană, Nr. 6, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021.319.19.00/01, interior 552 sau 553; Fax: 021.319.18.99
www.famp.ase.ro

Doamna Decan,
Subsemnatul/a……………………………………………………………………………….…………….....
(nume după casătorie) ……………………….., iniţiala tatălui ....., CNP ……………………………, număr
de telefon ……………..………, email……………………..…., student la Facultatea Administraţie şi
Management Public, în anul……, programul de licenţă/ masterat …..................……...….…………………,
în anul universitar 2016 - 2017, grupa …..….., deţin următoarea situaţie (bifaţi situaţia corespunzătoare):
Părinţi
Ocupaţie(O)
Venit(V)*
Tata - O
V
Mama - O
V

Sector
bugetar

Număr fraţi

Sector
particular

Preşcolari

Agricultori Pensionari

Elevi buget

Fără
ocupaţie

Şomaj

Student buget

Cu probleme
speciale

Am beneficiat de bursă de studiu (încercuiți situaţiile corespunzătoare):
DA
Anul I licenţă
Sem. I
Sem. II

Anul II licenţă
Sem. I
Sem. II

Anul III licenţă
Sem. I
Sem. II

NU
Anul I master
Sem. I
Sem. II

Am beneficiat de bursă socială (încercuiți situaţiile corespunzătoare):
DA
Anul I licenţă
Sem. I
Sem. II

Anul II licenţă
Sem. I
Sem. II

Anul III licenţă
Sem. I
Sem. II

Probleme speciale de sănătate (bifaţi situaţia corespunzătoare):

Situaţie
specială
sănătate

NU
Anul I master
Sem. I
Sem. II

 DA

 NU

Probleme speciale de familie (bifaţi situaţia corespunzătoare):
Orfan de un părinte

Orfan de ambii părinţi

Din casa de copii

Părinţi divorţaţi

(Subliniaţii varianta corespunzătoare)
SOLICIT / NU SOLICIT acordarea bursei sociale pentru anul universitar 2016-2017, semestrul al-II-lea.
SOLICIT / NU SOLICIT loc de cazare în căminele studenţeşti ale ASE Bucureşti, pentru caz social.
Locurile de cazare acordate cazurilor sociale sunt disponibile în căminele Belvedere Vechi (A1-A4) şi
Agronomie ( C1-C2). Ordinea opţiunilor privind căminele: 1).................................. 2)..................................
Declar pe proprie răspundere că informaţiile de mai sus şi actele doveditoare sunt în conformitate cu
realitatea şi iau la cunoştinţă faptul că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează
şi voi suporta consecinţele legislaţiei în vigoare (fals şi uz de fals).
Data: .........................................................

Semnătura: .................................................

*Se vor lua în considerare veniturile obţinute în ultimele 3 luni. Pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017 lunile
pentru care se vor aduce acte doveditoare sunt: noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017.
Notă: informaţiile precizate în cerere vor fi probate prin prezentarea documentelor în original (care se vor restitui după consultare)
şi în copii xerox (care vor rămâne anexate la cerere).

