
 

  
 

 
CERERE PENTRU BURSĂ DE STUDIU 

pentru venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, 
cel mult egal cu salariul minim net pe economie 

-anul şcolar 2022-2023- 
 

Nume și prenume părinte:    

Număr de telefon  ________________________________________ 
Nume și prenume elev/ă:   

Clasa:    

Prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de studiu conform art. 12-13                               
din anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Menționez următoarele: 
a) Declar pe propria răspundere  că familia este compusă din următorii membri (se completează toți membrii 

familiei și ocupațiile lor): 
Nume și prenume Ocupație 
  
  
  
  
  
  

 
b) Venitul net total realizat de toți membrii familiei în fiecare lună din ultimele 3 luni 

anterioare cererii este cel trecut în tabelul următor(se iau în calcul toate veniturile cu 
caracter permanent): 

 
Venitul net al familiei din ultimele 3 luni (iunie – august 2022) 

Nr. 
crt. Tipul venitului net Tata Mama 

Alţi membrii 
ai familiei Total 

1. Venit net salarial     

2. Ajutor de şomaj     

3. Pensie     

4. Pensie alimentară de întreţinere a 
minorului 

    

5. Pensie de urmaş     

6. Alocaţie de stat pentru copii     

7. Alocaţie complementară     

8. Alte venituri     

Total venituri     

 

c) Venitul net realizat pe membru de familie în ultimele 3 luni este de _; 

d) Venitul lunar net pe membru de familie este ; 

e) Elevul a obținut în anul școlar 2022-2023 media generală _______________________; 

f) Elevul a obținut în anul școlar 2022-2023 un număr de  ____________absențe nemotivate. 

 



 
Anexez următoarele documente: 

- copie buletin(C.I.) ale părinților/tutorilor; 
- copie certificat naștere elev; 
- copie certificat naștere frați/surori aflați în întreținere; 
- adeverință eliberată de angajator cu venit net, defalcat pe fiecare lună (iunie, iulie, august  2022); 
- talon de șomaj și/sau talon de pensie (iunie, iulie, august  2022), dacă este cazul; 
- copie xerox după sentinţa de divorţ şi dovada sumei primite (talon de pensie alimentară). În cazul în 

care nu se primeşte pensia alimentară se va depune o declaraţie notarială în acest sens; 
- cupon de alocație pentru toți copiii aflați în întreținere (iunie, iulie, august  2022); 
- cupon de alocație complementară ((iunie, iulie, august  2022), dacă este cazul; 
- în cazul persoanelor  care nu au realizat nici un venit pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august  2022), vor 

prezenta o adeverința de la Primăria Dumbrăvița, care să certifice lipsa veniturilor. 

Am luat la cunoştinţă de prevederile din anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei 5379/07.09.2022 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar: 
Art.5 (1) În sensul prezentului ordin, termenul „familie” desemnează soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc 
împreună şi participă integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli. 
(2) Este asimilată termenului „familie” şi persoana necăsătorită care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa. 
(3) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (2) se asimilează termenului „familie” persoanele necăsătorite, cu copiii lor şi al  
fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună şi participă integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli. 

Este asimilată termenului „familie” şi persoana/persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei 
părinţilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa. 

 
Declar pe proprie răspundere că 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). 

 
[ ] 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) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 
 

Data  Semnătura părintelui    

 

 

 

Rezervat pentru comisie: 

Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează în prevederile 

legale pentru acordarea bursei sociale.  

 

Semnătură Preşedinte Comisie:   

Avrămuț Ioana Marcela 
 


