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Nr / 
 

 
Doamnă Director, 

 

Subsemnatul(a)_______________________________________________________părinte al elevului 

(ei)_______________________________________________________________________________ 

din clasa  , vă rog să aprobaţi acordarea bursei de de studiu.  

Solicit aceasta deoarece ne încadrăm la categoria venituri  1386 lei net pe membru de familie, pe 

ultimele trei luni. 

Media generală în anul şcolar 2020-2021 , a fost_    

Numărul de absențe semestrul I , a fost   

Venitul lunar net pe membru de familie pe ultimele trei luni este de lei. 

Declar pe propria răspundere că ştiu care sunt criteriile de acordare a burselor şi că am făcut această 

opţiune în cunoştinţă de cauză, de asemenea, ştiu că pot cumula acest tip de bursă cu bursa de merit. 

 
Data Semnătură părinte, 

 

 
Semnătură diriginte/învăţător 

 
Anexez cererii următoarele documente: 

1.Cerere de înscriere la bursa de studiu pe semestrul II, an școlar 2021/2022 

2. Documente justificative cu venitul net obținut de membrii familiei pe ultimele 3 lui înainte de începerea 

fiecărui semestru: 

a) semestrul I pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial (clasele VI- VIII). 

b) semestrul II pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial ( clasa a V- a) 

 La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe 

care membrii acesteia le realizează, plafonul maxim să nu depășească salariu minim pe economie net pe 

membru de familie pe lună - 1386 lei net . 

- Declarație pe proprie răspundere că nu obțin venituri a membrilor de familie cu vârsta peste 18 ani și 

care nu mai sunt școlarizați în nicio formă de învățământ 

- Adeverința eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 3 luni ( octombrie, noiembrie, 

decembrie 2021) pentru părinți, tutori, frați/surori peste 18 ani 

- Adeverința de elev eliberată de unitatea de învățământ dacă a beneficiat sau nu în ultimele 3 luni de 

bursa/ajutoare sociale cuantumul acestora 

- Adeverințe de elev sau student pentru frați/surori dacă au beneficiat sau nu în ultimele 3 luni de 

bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora. 

3. Copii certificate naștere pentru elevul care solicită bursa și pentru frați/surori 

4.  Copii  CI ceilalți membri ai familiei (părinți, tutori, frați/surori ) 

5. Copii certificat de căsătorie, hotărâre de divorț sau plasament 

6. Talon alocație de stat și/sau suplimentară. 

7. Extras de cont al unuia dintre părinți sau al elevului. 
 

Doamnei Director a Şcolii Gimnaziale nr.1 Valu lui Traian 

mailto:sc1vt@yahoo.com

