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

CERERE BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL_Art. 15, alin1. lit.a._VENITURI
Doamna 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 acordarea

bursei sociale în anul școlar 2022-2023.

Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am
făcut această opțiune în cunoștință de cauză. De asemenea, știu că pot cumula acest tip de
bursă cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

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:
Conform art 15, alin 1. lit.a. din Ordinul 5379/7.09.2022, bursele sociale se acordă elevilor
proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe
ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul net pe economie în vigoare
la data depunerii. (1524 lei:2=762 lei)

Din actele doveditoare de venit (net) pentru perioada septembrie 2021 - august 2022 ale
membrilor familiei care locuiesc împreuna cu elevul rezultă un venit net pe membru:

Nr membri Venitul net realizat de toți membrii
familiei în ultimele 12 luni

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.

Data: .................................. Semnătură părinte/ elev major.....................



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 sprijinul financiar Bani de liceu

sau Burse profesionale aferente perioadei septembrie 2021 - august 2022;
● adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților din care să reiasă salariul net

pe lunile septembrie 2021 - august 2022;
● talon pensie, talon ajutor șomaj, alocație de stat, alocație pentru susținerea familiei

(complementară) sau extras cont (după caz);
● adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada septembrie 2021 -

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.

Se primesc doar dosare complete.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 30 septembrie 2022.

Data: .................................. Semnătură părinte/ elev major.....................

Doamnei Director al Liceului Tehnologic ,,Matei Basarab" Caracal.


