
DOAMNĂ DIRECTOR, 

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

strada ……………………………….. nr. ……. bl. ……, sc.……, et. ….., ap. …, sector/judeţ .............................. , telefon 

………………………………….., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului (ei) 

…………………………………………………..... din clasa ....... , de la Școala Gimnazială Luceafărul, vă rog să îmi aprobați 

cererea   pentru   obținerea   bursei   de   ajutor   social   pentru venituri   mici,   pe   semestrul..........., an școlar 

...................................... Menționez că familia este compusă din …..... membri, venitul net lunar pe membru de familie 

este de .............................. și că elevul/a a promovat anul școlar anterior. 

Anexez prezentei următoarele: 

 Adeverințe de la circa financiară sau Primărie (A.N.A.F.) cu veniturile impozabile din evidențele fiscale pe 
ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului; 

 Adeverințe de salariu cu veniturile nete   ale ambilor părinți; 

 Declarație notarială prin care se specifică faptul că în ultimele 12 luni nu s-a obținut nici un venit, (unde este 
cazul, pentru unul dintre părinți sau pentru ambii); 

 Copii talon pensii unde este cazul; 

 Copii talon alocații copii și/sau alocații speciale; 

 Copii certificate naștere copii aflați în întreținere; 

 Adeverința de la instituția de învățământ la care sunt studenți în situația în care sunt frați/surori la o 
facultate de stat, la buget; 

 Copie după certificatul de divorț din care să rezulte pensia alimentară primită (unde este cazul). Dacă 
părintele în grija căruia este copilul s-a recăsătorit, se vor lua în calcul și veniturile părintelui vitreg; 

 Copie certificat de naștere al elevului și copie CI elev (dacă este cazul); 

 Copii CI/BI părinți; 

 Extras de cont pe numele unui părinte/tutore/reprezentant legal. 
 

Am luat la cunoştinţă de prevederile OMECTS nr. ........................................ privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat: 
 

Data, Semnătura, 

 

 
 

 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Luceafărul, București 

Se completează de către diriginte/învăţător: 

 În acest an școlar a acumulat mai mult de 10 abs./lună și pierde bursa pentru lunile:…………………....................... 

........................................................................................................................................................................................... .... 

 
 Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I, an şcolar în curs (P/C/SN) …………........….................................................. 

 

 Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar în curs (P/C/SN) …………........….................................................................. 

Certific exactitatea datelor 

Diriginte/învăţător: nume şi prenume :……………………………….....…............….. Semnătura: ....................................... 


