
Nr. ................. / ......................

CERERE BURSĂ DE STUDIU

Doamnă Director,

Subsemnatul(a) .............................................................................., domiciliat în

localitatea ……………………, județul ………………, posesor CI seria ……., nr.

…………… , părinte/reprezentant legal al elevului/elevei/ elev major ...................................

……………………….., din clasa ...................., vă rog să aprobați cererea pentru acordarea

bursei de studiu conform ordinului 5379/7.09.2022, art. 12-13, în anul şcolar 2022 – 2023,

fiind în următoarea categorie de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul

preuniversitar de stat, care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de

familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie

și care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

● au obținut media anuală generală cel puțin 7,50 şi cel mult 20 absențe nemotivate în
anul școlar 2021- 2022, cu excepția elevilor din clasa a IX a.

● au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional cel puțin 7,50 și au
acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii de
clasa a IX a.

Declar că:

□ 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.

□ Am fost informat cu privire la salariul minim net pe economie care se ia în calcul la
acordarea bursei, respectiv: 1524 lei

Calcul salariu minim net pe economie: Din actele doveditoare de venit (net) pentru perioada
iunie- august 2022 ale membrilor familiei care locuiesc împreuna cu elevul rezultă un venit
net pe membru:



Nr membri IUNIE 2022
Venit mediu lunar

net/ membru

IULIE 2022
Venit mediu lunar

net/ membru

AUGUST 2022
Venit mediu lunar

net/ membru

Notă! La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter
permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară, cu excepția burselor școlare și
universitare.

Anexez următoarele documente:

● adeverință cu componența familiei
● copii C.I. părinți
● copie certificat naștere și CI elev;
● copie certificat naștere / CI frați / surori;
● adeverințe elevi/studenți, cu precizări referitoare la bursele primite aferente perioadei

iunie-august 2022;
● adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților din care să reiasă salariul net

pe lunile iunie-august 2022;
● talon pensie, talon ajutor șomaj, alocație de stat, alocație pentru susținerea familiei

(complementară) sau extras cont (după caz);
● adeverințe de venit ANAF pentru perioada  iunie-august 2022;
● alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, venituri din chirii, din

dividente sau alte venituri;
● alte documente justificative (declarații notariale, declarații pe proprie răspundere)
● Extras de cont elev.

Data,                                                                                           Semnătură părinte/ elev major,

Se completează de către diriginte:

Media anuală generală ................

Numărul absențelor nemotivate în anul școlar 2021-2022 ..............

Diriginte (nume şi prenume semnătură) ……………………………


