
Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0354 
Măsuri de echitate și incluziune a tinerilor pentru favorizarea reușitei, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca 

 

 

 

SOLICITARE 

pentru acordarea de sprijin financiar 

(Sunt eligibili doar studenții cu dosar de bursă socială depus la secretariatul facultății în martie 2022 şi care au 

participat la cel puţin 60% din activităţile Programului online de consiliere prin activităţi de grup) 

 

 

Subsemnatul(a),      , student/masterand/doctorand 

la specializarea   anul de studii facultatea  _, 

CNP  ,   CI   seria_     ,   nr.   , cu domiciliul în 

localitatea     ,    str.     , 

nr. , tel.:  , adresa e-mail:        

vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea sprijinului financiar pentru studenții care provin din familii 

cu venituri reduse și care participă la programul de consiliere, pe baza criteriilor din Procedura 

pentru participarea la Programul online de consiliere prin activități de grup și acordarea de sprijin 

financiar, în cadrul proiectul CNFIS-FDI-2022-0354 - Măsuri de echitate și incluziune a tinerilor 

pentru favorizarea reușitei, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca al Universității Tehnice 

din Cluj-Napoca. 

Sunt marcate cu X criteriile pe care le îndeplinesc (în coloana gri): 
 

Am dosar de bursă socială depus la secretariatul facultății în martie 2022  

Criteriu domiciliu la distanță: 
 

1 pct. 
localitatea de domiciliu stabil se află la o distanță de peste 30 km față de 
facultatea la care studentul studiază 

 

Criterii sociale: 

0,5 pct. student orfan de un părinte  

0,5 pct. student aflat în caz medical  

1 pct. student cu venit net pe membru de familie între 900-1263 lei  

2 pct. student cu venit net pe membru de familie între 700-899 lei  

3 pct. student cu venit net pe membru de familie între 500- 699 lei  

4 pct. student cu venit net pe membru de familie mai mic de 500 lei  

5 pct. 
student orfan de ambii părinți sau provenit din case de copii sau din plasament 
familial, cu vârsta sub 26 de ani 

 

Criterii situație note: 
1 pct. Media ponderată pe semestrul I a anului universitar 2021-2022 este între 7,00 - 7,99  

1,5 
pct. 

Media ponderată pe semestrul I a anului universitar 2021-2022 este între 8,00 - 8,99  

2 pct. Media ponderată pe semestrul I a anului universitar 2021-2022 este între 9,00 - 10,00  

Criterii participare consiliere: 

1 pct. 
pentru participarea la 60% dintre activitățile din cadrul Programului de consiliere 

prin activități de grup desfășurate online 

 

2 pct. 
pentru participarea la TOATE activitățile din cadrul Programului de consiliere 

prin activități de grup desfășurate online 

 

Subsemnatul(a), , declar că informațiile furnizate 

sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Data  Semnătura    


