
Către Comisia de Burse 
 

Nr.  /  

Diriginte  

Semnătură _   

Aprobat, 

Preşedintele comisie de burse 

   Prof.înv. primar Ciungu Elena-Alina  

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ 

VENITURI MICI 

 

Subsemnatul (a)   , părinte/tutore legal al elevului/elevei 

    , din clasa  , an şcolar   , domiciliat în 

localitatea   , strada     ,  nr.            , ap.         , 

jud.  , telefon    , prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă socială 

în anul școlar 2022-2023. 

Menționez următoarele: 

a) Numărul total al membrilor familiei:  ; 

b) Venitul net total realizat de toți membrii familiei în fiecare lună din ultimele 12 luni este cel trecut  

în tabelul următor: 

 Venitul net al familiei din ultimele 12 luni 

Membru (Nume și 
preume) 

 

 Sept. 

2021 

Oct. 

2021 

Noi. 

2021 

Dec 

2021 

Ian. 

2022 

Feb. 

2022 

Mar 

2022 

Apr 

2022 

Mai. 

2022 

Iun. 

2022 

Iul. 

2022 

Aug. 

2022 

Mama -             

Tata -             

Frate/Soră -             

Frate/Soră -             

Frate/Soră -             

c) Venitul net realizat de toți membrii familiei în ultimele 12 luni este de  . 

d) Venitul net pe membru de familie este  .  

 

 Anexez următoarele acte doveditoare: 

Declarație componența familiei și ocupația fiecărui membruȘ 

Copie xerox după BI/CI părinți și certificate de naștere copii; 

Adeverință de salariu cu venitul net lunar pe ultimele 12 luni (septembrie 2021- august 2022); 

Cupoane pensie, șomaj, pensie urmaș; 

Talon alocație pentru toți copiii, în original sau extras de cont; 

Adeverință de la Adm. Financiară pentru perioada septembrie 2021- august 2022 ; 

Adeverință de la Primărie cu suprafețele agricole deținute; 

Declarații notariale pentru cei care nu realizează nici un venit pe ultimele 12 luni (septembrie 2021- august 

2022); 

Copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de 

întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens; 



Către Comisia de Burse 
 

Adeverința de la primarie că familia nu deține terenuri Agricole cu suprafața mai mare de 20.000 mp, în zonele 

colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane. 

Copie după codul IBAN. 

 

 

 

 

 

 

Cont bancar     , 

nume titular cont   , CNP titular cont  . 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității și iau la cunoștiință că în caz 

contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 
 

Data   Semnătura părinte   



Către Comisia de Burse  

Nr.  /  

Nr absențe nemotivate 2021-2022   

Diriginte  

Semnătură _     

Aprobat, 

Preşedintele comisie de burse 

         Prof.înv. primar Ciungu Elena-Alina  

 

 
CERERE PENTRU BURSĂ STUDIU 

 

Subsemnatul   (a)  ,   părinte/tutore   legal   al   elevului/elevei 

    , din clasa  , an şcolar   ,domiciliat în 

localitatea   , strada     ,  nr.            , ap.         , 

jud.  , telefon   prin prezenta,vă rog să  acordați  fiului/fiicei mele    bursă de 

studiu pe semestrul I. 

 

Menționez următoarele: 

a) Media generală pe anul școlar 2021/2022 este  ; 

b) Numărul total al membrilor familiei mele:  ; 

c) Venitul net realizat de toți membrii familiei în fiecare lună cumulat din ultimele 3 luni este cel trecut 

în tabelul următor: 

 
 Venitul net realizat pe luni Venitul net realizat 

pe ultimele 3 luni Membru (Nume și preume) Iun. 

2022 

Iul. 

2022 

Aug. 

2022 

Mama -     

Tata -     

Frate/Soră -     

Frate/Soră -     

Frate/Soră -     
 

d) Venitul net mediu lunar de familie realizat de toți membrii familiei în ultimele 3 luni este  . 

e) Nu am solicitat/ am solicitat și bursă de perfomanță și/sau bursă de merit. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

1. Copie xerox după BI/CI părinți și certificate de naștere copii; 

2. Adeverință de venit de la administrația financiară ANAF pe ultimele trei luni; 

3. Adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 3 luni(iunie-iulie-august 2022); 

4. Copie după caz: talon de pensie, cupon de șomaj, pensie urmaș alocație de stat, alocație 

complementară; 

5. Declarații notariale pentru cei care nu realizează nici un venit (iunie-iulie-august 2022); 

6. Copie cont IBAN; 
 

Cont bancar     , 

nume titular cont   , CNP titular cont  . 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității și iau la cunoștiință că în caz 

contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 

 

Data  _ Semnătura părinte    



Către Comisia de Burse  

Nr.  /  

 

Diriginte  

Semnătură _    

Aprobat, 

Preşedintele comisie de burse 

Prof.înv. primar Ciungu Elena-Alina  

 

 

 

CERERE PENTRU BURSĂ ORFAN 

 

 
Subsemnatul (a)   , părinte/tutore legal al elevului/elevei 

    , din clasa  , an şcolar   , domiciliat în 

localitatea   , strada     ,  nr.            , ap.         , 

jud.  , telefon    ,  prin prezenta,vă  rog să  acordați  fiului/fiicei  mele bursă de 

orfan în anul școlar 2022-2023. 

 

 
 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

1) Copie certificat de deces/hotărâre judecătorească tutelă un singur părinte în care nu se precizează 

pensie de întreținere din partea celuilalt părinte/certificat de plasament. 

2) Copie certificat de naştere copil; 

3) Copie carte de identitate părinte; 

4) Copie cont IBAN; 

 
 

Cont     bancar    , 

nume titular cont  , CNP titular cont  . 

 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității 

și iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta 

consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 

 

 

Data   Semnătura părinte    



 

 

Nr.  /  

Diriginte  

Semnătură _    

 

Aprobat, 

Preşedintele comisie de burse 

Prof.înv. primar Ciungu Elena-Alina  

 

 
 

CERERE PENTRU BURSĂ ELEVI DIN MEDIU RURAL 

 
 

Subsemnatul (a)   , părinte/tutore legal al elevului/elevei 

     , din clasa  , învățământ primar/gimnazial, an şcolar  

 , domiciliat în localitatea   , strada     ,  nr.            

, ap.         , jud.  , telefon   , prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă elevi din 

mediu rural în anul școlar 2022-2023. 

 
Menționez că în localitatea de domiciliu  nu există școală. 

Anexez următoarele documente: 

1) Copie carte de identitate părinte  

2) Copie certificat naștere/ carte identitate elev. 

3) Adeverință de la primăria de domiciliu din care reiese că nu există școală în localitate.  

4) Copie cont IBAN; 

 

 
Cont bancar   , 

nume titular cont  , CNP titular cont  . 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității 

și iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta 

consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 

 

 

Data   Semnătura părinte    
 

 

Către Comisia de Burse 



 

Nr.  /  

Diriginte  

Semnătură _    

Aprobat, 

Preşedintele comisie de burse 

Prof.înv. primar Ciungu Elena-Alina  

 

 

 

CERERE PENTRU BURSĂ MEDICALĂ 

 
 
 
 

Subsemnatul (a)   , părinte/tutore legal al elevului/elevei 

    , din clasa  , an şcolar   , domiciliat în 

localitatea   , strada     ,  nr.            , ap.         , 

jud.  ,  telefon    ,  prin  prezenta,vă  rog  să  acordați  fiului/fiicei   mele  bursă 

medicală în anul școlar 2022-2023. 

 
Menționez că fiul/fiica mea suferă de  . 

 
 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

1) Copie certificat de naștere copil; 

2) Copie carte de identitate părinte/tutore; 

3) Certificat eliberat de medicul specialist tip A5 avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 

școlar, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap. 

4) Copie cont IBAN; 

 
 

Cont     bancar    , 

nume titular cont  , CNP titular cont  . 

 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 

realității și iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi 

suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 

 

Data   Semnătura părinte    

 

Către Comisia de Burse 

 


