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Nr.___________/________.2022 

Înv./Diriginte _____________________________ 

 

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ  - VENITURI MICI 
 

Nume și prenume părinte/tutore legal: __________________________ Telefon _________  
Nume și prenume elev/ă:___________________________ Telefon _______________  
Clasa: __________;  

Media generală an şcolar 2021-2022: ___________; 

Nota la purtare an şcolar 2021-2022: ___________;  

Nr absenţe nemotivate an şcolar 2021-2022: ___________. 

Prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă socială conform art. 15 alin. a) din OME 
5379/2022 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, pentru anul şcolar 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 (septembrie 

2021- august 2022) nu depășeşte echivalentul a 50% din salariul minim net pe economie (762 

lei/membru de familie). 
 

Anexez următoarele documente: 
- copie certificat de naștere sau CI elev; 

- copie certificate de naștere sau CI ale tuturor copiilor aflați în întreținere, însoţite de documentele 

în original; 

- copii buletin de identitate (ale ambilor părinți, unde e cazul) , însoţite de documentele în original; 

- adeverinţă de elev din care rezultă media generală din anul şcolar anterior, numarul de absente 

nemotivate şi media la purtare; 

- adeverință de elev/student în original pentru frații care învață în alte unități școlare; 

- adeverință salariu net în original, defalcat pe fiecare lună (pentru perioada septembrie 2021- 

august 2022) + valoarea tichetelor de masa, unde e cazul; 

- adeverințe șomaj pentru perioada septembrie 2021- august 2022, unde e cazul; 

- adeverințe ajutor social pentru perioada septembrie 2021- august 2022, unde e cazul; 

- adeverinţă de venit agricol net (cu precizarea surselor: teren agricol, animale etc.) 

- talon alocație pentru perioada septembrie 2021- august 2022 pentru toți copiii aflați în întreținere, 

în original; 

- cupoane pensie pentru perioada septembrie 2021- august 2022, unde e cazul, în original; 

- cupoane alocație suplimentară pentru perioada septembrie 2021- august 2022, unde e cazul, în 

original; 

- orice act care dovedește un venit net dobândit în perioada septembrie 2021- august 2022 sau orice 

act legal/ notarial care dovedește că familia nu dispune de niciun fel de venituri; 

- declaraţie pe propria răspundere (autentificată la notar), pentru copii necăsătoriţi (şi care nu sunt 

elevi şi studenţi), aflaţi în întreţinerea părinţilor, că nu au venit;   

- hotărârea de divorţ (cu pensia alimentară actualizată);   
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- adeverințe de venit de la Administrația Financiară, in original, pentru perioada septembrie 2021- 

august 2022 ( pentru ambii părinți) – obligatoriu (pentru elevii care nu au domiciuliul în municipiul 

Botoșani); 

- cont pe numele elevului(ei) la una din bancile BCR, BRD, Raiffeisen sau Transilvania  

- Banca_________________________________ atașez documentul (extras 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 _______________ 

 

 
[   ] Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.  
[  ] Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de instituție cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și 

libera circulație a acestor date. 

Spatiu destinat membrilor comisiei 
 

Venitul net al familiei din ultimele 12 luni (septembrie 2021 - august 2022) 
SE VA COMPLETA DE CĂTRE COMISIE 

Nr. 
crt. 

Tipul venitului net Tata Mama 
Alţi membri ai 

familiei 
Total 

1.  Venit salarial     

2.  Ajutor de şomaj     

3.  Ajutor social     

4.  Pensie     

5.  Pensie de întreţinere a 

minorului 

    

6.  Pensie de urmaş     

7.  Alocaţie de stat pentru copii     

8.  Alocaţie suplimentară     

9.  Burse     

10.  Venituri din chirii     

11.  Venituri agricole     

12.  Venituri din dividende     

13.  Alte venituri     

Total venituri     

Venitul net realizat de toți membrii familiei în ultimele 12 luni este de ____________(se va complete de către 

comisie);  
Venitul net pe membru de familie este ___________(se va complete de către comisie). 


