
BURSA DE STUDIU 
 

 

Se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

  

- Au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui in care se acorda 

bursa; 

- Au venit lunar net /membru de familie pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarelor, cel 

mult egal cu salariul minim net pe economie. 

- Pentru elevii claselor a V-a se acordă începand cu semestrul al II-lea; 

 

*Bursele se revizuiesc semestrial în funcție de veniturile nete lunare și situația școlară a elevilor. 

 

 

Acte necesare – bursă de studiu: 

 

- Cerere cu media generala pe anul școlar anterior și 10 la purtare confirmate de diriginte; 

- Copie carte identitate părinți și elevi; 

- Copie certificat naștere frați, surori(care sunt in sistemul de invatamant preuniversitar sau 

universitar la zi) 

- Adeverinta pentru frati/surori studenti la facultate ca urmeaza cursuri la zi; 

- Copie certificat divort parinti(unde este cazul) cu adeverinta sau declaratie notariala a sumei 

primita ca pensie alimentara(daca nu este specificata in sentinta divort); 

- Adeverinta salariu parinti cu veniturile nete din ultimele trei luni anterioare inceputului de an 

scolar/semestru. 

- Declaratie la notariat , pentru cei ce nu sunt salariati, ca nu au realizat venituri in ultimele 3 

luni; 

- Certificat de la Administratia Financiara din raza teritoriala pentru alte venituri impozabile, 

pentru ambii parinti. 

Notă: Pentru copiii al carui parinte (in grija caruia este incredintat prin sentinta judecatoreasca) 

s-a recasatorit, se iau in calcul atat venitul parintelui vitreg cat si pensia alimentara primita de la 

celalalt parinte. 



Nr.________/ _______________ 

  

 

 

DOMNULE DIRECTOR 

Subsemnatul/a…………………………………………………….. părintele 

elevului……………………………………………...…….. din clasa………………. 

vă rog sa îmi aprobați cererea pentru obtinerea bursei de STUDIU, semestrul al II-

lea, an școlar 2020-2021. 

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

membru de familie este de…………. 

Anexe: 

 Adeverinte de la circa financiara sau Primarie (A.N.A.F.) cu veniturile 

impozabile din evidentele fiscale pe ultimele 3 luni anterioare depunerii 

dosarului (11.2020-01.2021); 

 Adeverințe de salariu cu veniturile nete ale ambilor parinti pentru 

perioada 11.2020 – 01.2021; 

 Declarație notarială prin care se specifică faptul că în ultimele 3 luni nu 

s-a obținut niciun venit, (unde este cazul pentru unul dintre părinți sau 

pentru ambii); 

 Copii talon pensii ( ultimele 3 luni), unde este cazul; 

 Copii talon alocații copii și/sau alocații speciale; 

 Copii certificate naștere copii aflați în întreținere; 

 Adeverință de la instituția de învățământ la care sunt studenți în situația 

în care sunt frați/surori la o facultate de stat, la buget; 

 Copie dupa certificatul de divorț din care să rezulte pensia alimentară 

primită (unde este cazul). Dacă părintele în grija căruia este copilul s-a 

recăsătorit, se vor lua în calcul și veniturile părintelui vitreg; 

 Copie certificat de naștere al elevului; 

 Copii CI/BI părinți 

 

Data,           Semnătura, 

 

 


