
 
 
 

Nr. __________/________________ 

Media la purtare________________ 

Absențe___________________ 

Diriginte    _________________ 

Semnătură   _______________            

 

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ 

VENITURI MICI 

 

Subsemnatul(a) _______________________________________________, părinte /tutore legal al 

elevului/elevei __________________________________, din clasa ____________, an școlar __________, 

domiciliat în localitatea _________________, strada ________________________, nr. ___, sc.___, et.____, 

ap.___, jud. ___________________, telefon ___________________prin prezenta, vă rog să acordați 

fiului/fiicei mele bursă socială pentru semestrul ___ 

 Menționez următoarele: 

a) Familia este compusă din ________________membrii. 

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

tabelul următor: 

Membru (Nume și prenume) Venit net realizat pe luni 

Ian 

2021 

Feb 

2021 

Mart 

2021 

Apr 

2021 

 Mai 

2021 

Iun 

2021 

Iul 

2021  

Aug  

2021 

Sept 

2021 

Oct 

2021 

Noi 

2021 

Dec 

2021 

Mama-             

Tata-             

Frate/soră-             

Frate/soră-             

Frate/soră-             

Frate/soră-             

c) Venitul net mediu lunar de familie realizat de toți membrii familiei în ultimele 12 luni 

este______________ 

d) Nu am solicitat/am solicitat și bursă de performanță și/sau bursă de merit. 

Alăturat anexez următoarele acte: 

 adeverinţă de la locul de muncă privind venitul net pe ultimele 12 luni (pentru fiecare lună)  sau 

declaraţie pe proprie răspundere legalizată la Notariat (pentru cei care nu realizează nici un venit + 

adeverinţă de la Circumscripţia Fiscală);  

 adeverinţă de la Primărie privind terenurile agricole deţinute; 

 alte acte doveditoare (cupon pensie, alocație complementară, etc.); 

 copii Xerox după certificatele de naştere ale copiilor (atât pentru elevul în cauză cât și pentru ceilalți 

copii aflați in întreținere) şi adeverinţe de la alte unităţi şcolare pe care le frecventează; 

 copii Xerox după buletinele părinţilor.  
 

  Declar pe proprie răspundere că familia nu realizează alte venituri decât cele ce reies din documentele anexate şi mă oblig să anunţ unitatea şcolară în 

cazul modificării situaţiei. 

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 și uz de fals) 

     

Data _______________                                                                       Semnătura _______________________ 


