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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

Nr……/……………2021

CERERE BURSA DE STUDIU
SEM al II-lea an ṣcolar 2020-2021
Subsemnatul / a (numele, initiala, prenumele parintelui / tutore legal) _______________
_____________________, C.I._________________, parinte / tutore
al
elevului
________________
__________________________ elev/ a în clasa _______ an şcolar
_____________, vă rog să binevoiţi
a-mi acorda sprijinul financiar, bursa
______________________ pentru semestrul II al anului şcolar curent, conform OMECTS
5576/2011, OMECTS 3470/2012, OMEN 3480/26.03.2018 , OMEN 5085/30.08.2019 privind
Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat ( art . 9/10). Dosarul este depus în perioada legalã , conform legislaṭiei art. 15 ( în primele 10 zile
lucrãtoare ale fiecãrui semestru).,
Cunosc prevederile Art. 292 din Cod Penal privind falsul în declaraṭii, confirm pe propria
rãspundere cã toate informaṭiile sunt corecte, exacte, complete ṣi sustinute de actele autentice
depuse.
ANEXEZ DOCUMENTELE DOVEDITOARE, IN ORDINEA URMᾸTOARE :
1.
2.

1.
2.
3.
4.

5.

Copii ale C.I/ Certificate de naṣtere elev + copii acte de identitate ale celorlalṭi membri ai familie,
Adeverinte de venit net(câte una pentru fiecare pãrinte) cu caracter permanent de la ANAF,pe ultimele 3 luni
(noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021) (defalcat pe fiecare lunã) realizate de membrii familiei ( art.9
alin.1: se acordã elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3
luni cel mult egal cu salariul minim pe economie)
Taloane pensie/adeverinṭe de ṣomaj /alocatii suplimentare, cupoane, adeverinṭe de ajutor social,pensie alimentarã
(venituri cu caracter permanent ,acolo unde este cazul) sau extras de cont, pe ultimele 3 luni
Orice act care dovedeṣte un venit net dobândit în ultimele 3 luni,
Adeverinṭa de elev/ studenṭi (fraṭi /surori) de la ṣcoli, licee, facultãṭi cu precizarea dacã primesc sau nu primesc
bursa si valoarea acesteia (unde este cazul)
Declaraṭii notariale dacã unul/ambii pãrinṭi/tutori legali nu sunt încadraṭi în munca, nu primesc retribuṭii sociale,
ajutor de ṣomaj, nu primesc nici un fel de pensie ṣi nu au realizat nici un venit pe ultimele 3 luni
anterioare depunerii dosarului.
Hotãrâre judecãtoreascã- divorṭ (acolo unde este cazul)
NUMᾸR MEMBRII ȊN FAMILIE ……………………..
2

Conform Lg.38/2019 ,art 82, alin.(1 ) ,,Bursa de de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanṭã, cu bursa de merit sau
cu bursa de studiu.”

DATA..............................

SEMNᾸTURA PᾸRINTE/ TUTORE LEGAL ...................

Media generală sem I an şcolar 2020-2021...................
Media generală la purtare din sem I an şcolar 2020-2021......................
Confirm media,
Prof. diriginte.......................................

D i s c i p l i n e s p o r ti ve : atletism, kaiac-canoe, canotaj, dans sportiv, haltere, judo, lupte libere,
lupte greco-romane, rugby, tenis de masă, tenis de cămp.

