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Nr. ______ din ____________ 

 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

Subsemnatul/a _____________________________________________, parintele 

elevului _______________________________ din clasa _______________________ vă rog 

să aprobați cererea pentru obținerea bursei de STUDIU, semestrul II, an școlar 2021-2022. 

Media generală la sfârșitul semestrului I a fost ____________ și a avut media 10 la purtare. 

Menționez că familia este compusă din _____________ membri, iar venitul net lunar pe 

membru de familie este de ________________. 

Specific faptul că în anul școlar anterior media la purtare a fost 10. 

Anexez: 

─ Adeverințe de la circa financiară sau Primărie (A.N.A.F.) cu veniturile impozabile din 

evidentele fiscale pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (se va solicita de la ANAF 

adeverință pe 2021), în original; 

─ Adeverință salariu net, defalcate pe fiecare lună (veniturile nete pe ultimele 3 luni 

anterioare) obligatoriu pentru ambii părinți; 

─ Adeverință șomaj pe ultimele 3 luni, unde este cazul; 

─ Adeverință ajutor social pe ultimele 3 luni, unde este cazul; 

─ Declarație notarială prin care se specifică faptul că în ultimele 3 luni nu s-a obținut nici 

un venit (unde este cazul, pentru unul dintre părinți sau pentru ambii); 

─ Declarație notarială prin care se specifică că părinții nu realizează venituri, nu dețin 

terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 m² în zonele colinare și de șes și de 

40.000 m² în zonele montane; 

─ În original talon pensii (ultimele 3 luni), unde este cazul; 

─ În original talon alocații pentru toți copii aflați în întreținere și/sau alocații speciale 

(ultimele 3 luni); 

─ Copii certificate naștere copii aflați în întreținere; 

─ Adeverința de la instituția de învățământ la care sunt studenți în situația în care sunt 

frați/surori la o facultate de stat, la buget; 

─ Copie după certificatul de divorț din care să rezulte pensia alimentară primită (unde 

este cazul). Dacă părintele în grija caruia este copilul s-a recăsătorit, se vor lua în calcul și 

veniturile părintelui vitreg; 

─ Copie certificat de naștere al elevului, copii CI/BI părinți, dosar; 

─ Cont bancar pe numele elevului; 

Nr. telefon: 

Data,                                                                                                                         Semnatură, 


