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Nr. /   
 
 

 

Cerere bursă de performanță / merit 
 

 

 

Numele şi prenumele  Nr. matricol                 
Anul de studiu , Specializarea      
regim buget /taxă. 
Student şi la Facultatea (dacă e cazul)      
regim buget/taxă. Absolvent al Facultăţii (dacă e cazul) , cu 
licență / fără licenţă. Regim buget/taxă. 
Am beneficiat de bursă de la o altă facultate semestre (adeverință de la cealaltă 
facultate). 
Prin prezenta vă rog să-mi acordaţi bursă pe semestrul               al anului universitar 

   
Media semestrului I/II           (se completează la 
Secretariat). 

 
Nr. telefon Adresa de email   

 
 
 
 

Semnătura, 
 
 
 
 

 
 
 
Subsemnatul/subsemnata___________________________, domiciliat(ă) în _______________________, având 

CNP ______________________________, în calitate de student în cadrul programelor de studiu organizate de 

Facultatea de Teatru și Film a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres şi neechivoc 

ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar şi prin transmiterea către terţi, în 

conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 

2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de către instituţia publică de învăţământ superior şi de către 

orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. 

Prezenta declaraţie acoperă o perioadă viitoare de 12 luni şi implică prelucrarea oricăror date cu caracter personal, 

inclusiv acelea cu funcţie de identificare, biometrice şi cele referitoare la situaţia şcolară. 
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DECLARAŢIE 
 
 

Subsemnatul/subsemnata , domiciliat(ă) în    

  , având CNP , în calitate de 

student  al  Facultății  de  ...............................  a  Universității  Babeș-Bolyai,  solicitant/ă  al/a  bursei 
............................... în semestrul .......... al anului universitar ........................................, având în vedere 
opțiunea exprimată de a depune dosarul de bursă prin mijloace electronice, declar pe proprie 
răspundere: 

1. Toate documentele depuse prin mijloace electronice în cadrul dosarului de bursă sunt 
corecte și conforme, iar conținutul lor nu a fost alterat în niciun mod. 

2. De îndată ce situația epidemică generală va permite și activitățile educaționale se vor 
derula față în față, voi depune și în format fizic documentele încărcate electronic în cadrul dosarului 
de bursă. 

Prin semnarea prezentei declarații înțeleg pe deplin că Universitatea Babeș-Bolyai este în 
drept să întreprindă orice demersuri pentru realizarea angajamentelor subsemnatului/ei. 

 

Nume şi prenume:    

Data: _ 

Semnătura:     
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