
 

AVIZAT,                VERIFICAT,  
                           comisia de atribuire a BURSELOR 
DIRECTOR                                                                          ……………………………………….…….                    

…………………………………                ………. …………………………………… 
Cerea a fost aprobata in sedinta Consiliului de administratie                ……………………………………………………….. 

din data de …………………………………………………. 

 
Nr. ____ din ________ 2022 

 

DOAMNĂ DIRECTOR 
 
 Subsemnatul (a) ………………………………………………………….… în calitate de 

părinte/reprezentant legal al elevului ………………………………………………… înscris în 

clasa ………… la Şcoala Gimnazială ”Al.I.Cuza” Fălticeni, vă rog să-mi aprobaţi cererea 

pentru acordarea bursei sociale pentru elevul (a) menţionat, pe anul şcolar 2022 – 2023. 

 La dosar anexez următoarele acte :  

1  COPIE ACTE DE IDENTITATE PARINŢI 

+CERTIFICAT CĂSĂTORIE 
 

2  COPIE CERTIFICATE NAŞTERE COPII  

3  ADEVERINŢĂ TEREN AGRICOL(de la Primărie)  

4  ADEVERINŢĂ SALARIZARE  ( net pe perioada 

01.01.2021-31.12.2021 )  
 

5  DECLARAŢIE VENIT NET REALIZAT(ANAF)  

6  CUPON ALOCAȚIE/EXTRAS CONT  

7  ALTE DOCUMENTE DOVEDITOARE(cupon 

pensie, cupon/extras cont pensie alimentară, chotărâre 

de divorț etc. ) 

 

8  REFERAT ANCHETA SOCIALĂ  
 

Data _________________  Semnătura _________________ 

 
 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul(a)……………………………………......................…………………………..   cunoscând 

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe proprie răspundere că toate 

informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi complete şi susţinute de actele autentice  depuse. Mă angajez ca 

în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez 

conducerea Şcolii Gimnaziale ”Al.I.Cuza” Fălticeni, de aceste schimbări. 

 

 VENIT NET TOTAL ………………………………. 

 NUMĂR MEMBRI FAMILIE ………………………………. 

 

 Venitul net lunar pe membru de familie …………………………………………. 

 

Data _________________  Semnătura _________________ 

 



 

Bursă Socială 
 

 

Acte necesare bursă socială:  

1. cerere tip; 

2. Copie după certificatul de naștere/carte de identitate a tuturor copiilor aflați în 

întreținere, adeverință de elev/student; 

3.copie buletin,certificat căsătorie al părințior; 

4.extras cont/cupon alocație; 

5.Acte doveditoare privind alocația suplimentară pe ultimile 12 luni. 

6.Adeverință cu salariul net pe ultimile 12 luni pentru membrii familiei care sunt 

angajați; 

7.Pentru elevii care au părinti sau întreținători legali care nu realizează nici un fel de 

venit lunar permanent, se solicită declarație pe propria raspundere notarială, din care să 

reiasă că nu realizează venituri (inclusiv pentru frații majori care locuiesc împreună și nu 

realizează venituri); 

8.Adeverință ANAF-obligatoriu; 

9.Adeverință teren(de la primărie); 

10.Copie cupon pensie pe 12 luni pentru membrii familiei care sunt pensionați. 

11. Copie cupon/extras pensie alimentară pe ultimile 12 luni în cazul în care părinții 

sunt despărțiti sau adeverință care atestă acest lucru. 

12. Hotărâre de divort sau de încredințare a copilului. 

13. Declarație propria răspundere pentru ambi părintii de la notar în care să faceți 

dovada că nu realizați alte venituri. 

 

 

Condiții de acordare: 

 
1. Nu realizează un venit mediu lunar pe ultimile 12 luni pe membru de familie mai 

mare de 762ron  

2. Elevii sa nu aibă mai mult de 20 absențe nemotivate pe anul școlar 2021-2022. 

 

 
 


