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

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

din data de …………………………………………………. 

Nr. ____ din ________ 2022 

 

 
DOAMNĂ DIRECTOR 

 

 

 Subsemnatul (a) ……………………………………………………….… în calitate 

de părinte al elevului ……………………………………………… înscris în clasa 

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

pentru acordarea BURSEI DE STUDIU pentru elevul (eleva) menţionat(ă), în anul şcolar 

2022 – 2023. 

 La dosar anexez următoarele acte : 

  

1  COPIE ACTE DE IDENTITATE PARINŢI  

2  COPIE CERTIFICATE NAŞTERE COPII  

3  ADEVERINȚĂ PRIVIND VENITURILE PT. ULTIMELE 3 LUNI 

(octombrie, noiembrie, decembrie) 

 

 - Adeverință Fiscală ANAF  

 - Cupon Alocație/extras cont  

 - Adeverință teren agricol de la Primărie   

  REFERAT ANCHETA SOCIALĂ 
 

 

  

            Data, 

……………………… Semnătura, 

…………………………… 
 

 

 

       Menționez că elevul mai sus menționat are media semestrului I, anul școlar 2021 – 2022 ……      

 

       Data,  

……………… Semnătura diriginte,  
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Bursă de studiu -condiții 
 

 

Acte necesare bursă studiu: 

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 alocatie; 

5.Acte doveditoare privind alocația suplimentară pe perioada 01.06.2022-

31.08.2022; 

6.Adeverința cu salariul net pe perioada  01.06.2022-31.08.2022 pentru membrii 

familiei care sunt angajați, cel mult egal cu salariul minim net pe economie ( 1524lei ); 

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 perioada 01.06.2022-31.08.2022 pentru membrii 

familiei care sunt pensionați; 

11. Copie cupon/extras pensie alimentară pe perioada 01.06.2022-31.08.2022 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 3 luni (01.06.2022-31.08.2022) 

pe membru de familie mai mare de 1524lei 

2. Media de minim 7.50 sau pentru copii de clasa a V-a media foarte bine pe anul 

trecut. 

3. Bursa de studiu nu se cumulează cu cea de merit. 

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

 

 
 


