
Şcoala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Bistriţa                         Aprobat,  

B-dul. Gen. GrigoreBǎlan, Nr. 36 A                                       Director, Prof. Iacob Lucica Maricica 

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

Doamna Director, 

 

 Subsemnatul(a) ................................................................................... părinte al elevului(ei) 

..................................................................., din clasa ...................., telefon ................................................, 

prin prezenta vă rog să aprobați acordarea bursei de studiu, conform art. 13 din OME 5379/2022. 

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

ultimele 3 luni este de………………… (maxim salariul minim net = 1524 lei). 

 Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut această 

cerere în cunoștință de cauză. Cunosc faptul cănedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage 

după sine restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. 

Data                                                                                       Semnătură părinte,  

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

Anexez cererii în ordine următoarele documente: 

- cerere tip (se descarcă de pe site sau se preia de la școală) 

- copii după certificatele de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la 

alte unități școlare se anexează și adeverința de la școala respectivă);  

- copie buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie al părinților  

- adeverință de la AJPIS BN din care să rezulte cuantumul alocației de stat pe ultimele 3 luni (inclusiv 

alocația complementară) 

- copii după cupoanele de pensie pe ultimele 3 luni (în cazul în care părinții sunt pensionați)  

- adeverință cu salariul net pe ultimele 3 luni pentru membrii familiei care sunt angajați  

- adeverință de venit de la ANAF pentru fiecare membru major al familiei care a înregistrat venituri în 

ultimele 3 luni 

- copie dupa hotărârea de divorț și alte acte doveditoare ale cuantumului pensiei alimentare pe ultimele 

3 luni, în cazul în care părinții sunt divorțați  

- acte doveditoare ale oricăror altor venituri ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni (ex. ajutoare 

sociale, indemnizații, dividende, chirii, venituri din activități agricole, venituri din străinătate etc.)  

- declarație notarială pentru membrii familiei care nu au înregistrat venituri în ultimele 3 luni 

- declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că familia nu a înregistrat alte venituri în afara 

celor depuse la dosarul de bursă (se descarcă de pe site sau se preia de la școală) 

 
Se completează de către diriginte:  

Nr. absențe nemotivate an școlar 2021-2022______  Media generală an școlar 2021-2022 __________ 

Nume și semnătură diriginte ___________________________________________________________ 


