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Anexa 1 Cerere tip 

Domnule Decan, 

 

Subsemnatul(a),________________________________________, student(ă) al (a) Facultății de Automatică, 
Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, specializarea 
_________________________________________________________________, în anul________, grupa___________, 
CNP_______________________________________, BI/ CI seria______, nr.______________________, nr. 
matricol___________, rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru acordarea unei 
burse URSUS, în anul universitar 2022- 2023.  

I.) În vederea calificării pentru concursul Bursa URSUS – Studenți pentru comunitate, 
anexez următoarele documente:  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
  

II.) Am luat la cunoştinţă faptul că Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie 
Electrică și Electronică, prin Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, virează bursele în 
conturile personale de card. 

III.) □Am cont de card, nr. ______________________________, deschis la 
banca______________________________________________________________. 

□ Nu am cont de card si, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa URSUS va fi selectat, 
voi deschide un cont de card şi voi comunica ulterior, cu număr de înregistrare, numărul 
acestuia şi banca la care a fost deschis. Bursa se va vira, în cuantum echivalent pentru 
perioada retroactivă, în luna următoare celei în care am comunicat numărul contului şi 
banca la care acesta a fost deschis. 

IV) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul 
că declararea falsă a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei 
încasate şi suportarea consecințelor legale. Sunt de acord cu verificarea ulterioară a 
documentelor depuse la dosar.  

V) Am luat la cunoștință că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept 
consecință respingerea dosarului şi că documentele atașate suplimentar, neprecizate în 
prezenta cerere, nu sunt luate în considerare.  

Data,              
         Semnătura, 

 


