
Nr.________/ _______________ 

  

 

DOMNULE DIRECTOR 

 

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

elevului……………………………………………...….......….. din clasa………………. vă rog să 

îmi aprobați cererea pentru obținerea bursei de STUDIU pe semestrul ........, an școlar ...................... 

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

familie este de…………. 

Anexe: 

➢ Certificat de naștere elev; 

➢ Copie carte identitate părinți; 

➢ Documente din care să reiasă venitul net mediu lunar pe ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie 

și decembrie 2021), să nu depășească 1524 lei/membru de familie; 

➢ Documente justificative pentru toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii 

familiei pe ultimele 3 luni (taloanele de şomaj/pensie/alocație/adeverinţă alocatie 

complementară, alte documente in functie de situatia personală); 

➢ Declaraţie notarială că nu am alte venituri suplimentare/nu sunt încadrat în muncă şi nu am 

fost angajat în ultimele 3 luni + adeverință de venit de la ANAF; 

➢ Certificatele de naştere ale tuturor copiilor care se află în întreţinerea familiei + adeverință de 

elev/student pentru cei înscriși la altă școală sau facultate – cursuri la zi, alte documente în 

funcție de situația personală; 

➢ Copie certificat divorț părinți (unde este cazul) cu adeverință sau declarație notarială a sumei 

primită ca pensie alimentară (dacă nu este specificată în sentința de divorț); 

➢ Adeverință de la angajator cu veniturile nete din ultimele trei luni (pentru părinții salariați). 

 

Declar pe propria răspundere că toate datele din cerere sunt exacte şi sunt susţinute cu 

documente justificative.  

Menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE.  

Data,           Semnătura, 

 



Nr.________/ _______________ 

 

 

 

 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

 

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

reprezentantul legal al elevei/elevului ................................................................... din 

clasa …………… vă rog să îmi aprobați pentru sem. II, an şcolar 2021-2022 

obținerea bursei de ajutor social pentru :  

 elev orfan ; 

 elev crescut de un singur părinte; 

 elev abandonat de părinți asupra căruia a fost instituită o măsură de 

protecție socială. 

 

Anexe: 

 

➢ Certificat de naștere elev; 

➢ Copie carte identitate părinte/tutore legal instituit/ reprezentant legal al 

elevului minor; 

➢ Certificat deces părinte pentru elevii orfani; 

➢ Documente justificative pentru elevii crescuți de un singur părinte; 

➢ Documente doveditoare pentru elevii abandonați de părinți asupra cărora a 

fost instituită o măsură de protecție socială 

 

 
Declar pe propria răspundere că toate datele din cerere sunt exacte şi sunt susţinute cu 

documente justificative.  

Menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE.  

 

 

 Data,      Semnătura, 

 

 

 

 

 



Nr.________/ _______________ 
 

 

 

 

 

DOMNULE DIRECTOR, 
 

 

 

 

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

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

…………… vă rog să îmi aprobați obținerea bursei medicale pe semestrul 

………., an școlar …………………….. 

 

 

Anexe: 

 

➢ Certificat de naștere elev; 

➢ Copie carte identitate părinte/tutore legal instituit/ reprezentant legal al 

elevului minor; 

➢ Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5); 

➢ Certificat de încadrare în grad de handicap. 

 

 

 

 
Declar pe propria răspundere că toate datele din cerere sunt exacte şi sunt susţinute cu 

documente justificative.  

Menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE.  

 
 

 

 

 

 

 Data,      Semnatura, 
 
 

 

 

 

 
 



Nr.________/ _______________ 

 
 

  

DOMNULE DIRECTOR 

 

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

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

vă rog să îmi aprobați cererea pentru obtinerea bursei sociale pe semestrul 

.............., an școlar .......................... 

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

pe membru de familie este de …………. 

 

Anexe:  

➢ Certificat de naștere elev; 

➢ Copie carte identitate părinți; 

➢ Documente din care să reiasă venitul net mediu lunar pe ultimele 12 luni 

(ianuarie-decembrie 2021), să nu depășească 762 lei/membru de familie; 

➢ Documente justificative pentru toate veniturile cu caracter permanent 

realizate de membrii familiei pe ultimele 12 luni (taloanele de şomaj/ pensie/ 

alocație/ adeverinţă alocatie complementară, alte documente in functie de situatia 

personală); 

➢ Declaraţie notarială că nu am alte venituri suplimentare/nu sunt încadrat în 

muncă şi nu am fost angajat în ultimele 12 luni + adeverință de venit de la ANAF 

pe anul 2021; 

➢ Certificatele de naştere ale tuturor copiilor care se află în întreţinerea 

familiei + adeverință de elev/student pentru cei înscriși la altă școală sau facultate – 

cursuri la zi, alte documente în funcție de situația personală; 

➢ Adeverință de la angajator cu veniturile nete din ultimele 12 luni (pentru 

părinții salariați). 

➢ Copie dupa certificatul de divorț din care să rezulte pensia alimentară 

primită (unde este cazul).  

Declar pe propria răspundere că toate datele din cerere sunt exacte şi sunt susţinute cu 

documente justificative.  

Menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE.  

 

Data  Semnătura 


