
 

Clasa: __________       Nr._________/_________________ 
 

Media purtare, an școlar 2021-2022 ___________ 
Nr. absențe nemotivate ___________  

Media generală  an școlar 2021-2022 ___________ 
 

Diriginte _________________________________ 
 

Semnătura __________________ 
 

 
CERERE PENTRU BURSĂ STUDIU 

 
 

Nume și prenume părinte: _______________________________________________ 
 
Nume și prenume elev/ă: ________________________________________________ 

 

Prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de studiu conform art. 10 în anul școlar 
2022/2023. 

Menționez următoarele: 
a) Numărul total al membrilor familiei mele: _____; 

 
b) Venitul net realizat în ultimele 3 luni de toți membrii familiei este cel trecut în tabelul următor: 

 Venitul net realizat pe lunile Venitul net realizat pe 
ultimele 3 luni IUNIE IULIE AUGUST 

     
     
     
 

c) Venitul mediu net lunar pe familie realizat în ultimele 3 luni este _________. 
 

d) Am solicitat şi 
� bursă de merit. 

 

Anexez următoarele documente: 
- cerere 
- copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 
- copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei. 
- adeverinţe cu veniturile nete  realizate  pe ultimele 3 luni (iunie - august 2022):  
- adeverință fiscală (ANAF) pentru părinţi de la Administrația Financiară din care să rezulte deţinerea sau nu de 

terenuri agricole în zonele colinare, de şes, montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 
20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane); 

- talon cu alocaţia suplimentară pentru copii; 
- adeverință fiscală realizare/nerealizare venituri; 
- adeverință de la ceilalți frați  cu mențiunea că beneficiază sau nu de bursă și cuantumul acesteia. 
- copie carte identitate părinte – titular cont 
- extras de cont bancar 

 
AM CONT  la banca.......................................................................................... şi doresc ca bursa să fie 

virată în contul …….............................................................……………............……............, atasez documentul 
(extras cont si copie dupa cartea de identitate-titular de cont). 

� Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității și iau cunoștiință de faptul 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). 

� Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale din prezenta cerere.  
 
 
Data _________________ Semnătura părinte _______________ 

 
Domnului Director al Şcolii Gimnaziale Giarmata



 

Clasa: __________           Nr. ___________/_______________ 
 

Media purtare, an școlar 2021-2022 ___________ 
Nr. absenţe nemotivate ___________  

Media generala  an școlar 2021-2022 ___________ 
 

 
Diriginte _________________________________ 

Semnatură _____________ 
 

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ / VENITURI MICI 
 
Nume și prenume părinte: __________________________ 

 
Nume și prenume elev/ă:___________________________ 
 

Prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de ajutor social, conform art. 14 lit. a) în anul 
școlar 2022/2023. 

 
Menționez următoarele: 

a) Numărul total al membrilor familiei: _________; 
 

b) Venitul net total realizat de toți membrii familiei în fiecare lună din ultimele 12 luni este cel trecut în tabelul 
următor: 

 
 

 
c) Venitul net realizat de toți membrii familiei în ultimele 12 luni este de ____________. 

 
d) Venitul net lunar pe membru de familie este ___________. 

 
Anexez următoarele documente: 

- Copiile certificatelor de naştere pentru fiecare copil  
- Copia actelor de identitate ale parinţilor 
- Adeverinţa de salariat cu venitul mediu net pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022) de la 

ambii parinţi (taloane de pensie sau de şomaj, daca este cazul) 
- Adeverinţa de la circa  financiară pentru părinţi – ANAF 
- Talon alocatie suplimentară 
- Adeverinţă de elev (pt. cei care au fraţi in alta şcoala) cu menţiunea că beneficiază sau nu de bursă şi 

cuantumul acestetia). 
- extras de cont bancar. 

 
AM CONT la banca................................................................................................................. şi doresc ca bursa 

să fie virată în contul .......................................................……….………………............….., atasez documentul 
(extras cont si copie dupa cartea de identitate-titular de cont). 

� Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității și iau cunoștiință de faptul 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). 

� Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale din prezenta cerere.  
 
 

Data _________________ Semnătura părinte _______________ 
 

Domnului Director al Şcolii Gimnaziale Giarmata

Venitul net al familiei din ultimele 12 luni 
2021 - 2022 

SEPT OCT NOV DEC IAN FEBR MAR APR MAI IUN IUL AUG 
            



 

Clasa: __________       Nr._________/_________________ 
 

Media purtare, an școlar 2021-2022 ___________ 
Nr. absențe nemotivate ___________  

Media generala  an școlar 2021-2022 ___________ 
 

Diriginte ______________________________ 
 

Semnătura __________________ 
 

 

CERERE PENTRU BURSĂ ORFAN 
 
 

 
 
Nume și prenume părinte:  ___________________________________________________ 

 
 
Nume și prenume elev/ă: ____________________________________ 
 

 
Prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de ajutor social, conform art. 

14 lit. b) (orfan) în al anul școlar 2022/2023 

 
e) Am solicitat şi : 

� bursă de merit 
� bursă de studiu 

 
Anexez următoarele documente: 
- copie a certificatului de naştere al elevului. 
- copie după certificatul de deces al părintelui. 
- copie carte identitate părinte/reprezentat legal – titular cont 
- extras de cont bancar 

-  
 

AM CONT la banca ..................................................................................... şi doresc ca bursa să fie 

virată în contul  .........................................................……….………………............…...., atasez 

documentul (extras cont si  copie după cartea de identitate-titular de cont). 

� Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate 
corespund realității și iau cunoștință de faptul 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). 

� Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale din prezenta cerere.  
 
 

 
Data   Semnătura părinte 
 
_________________   _______________ 
 
 

Domnului Director al Şcolii Gimnaziale Giarmata



 

Clasa: __________ 
Nr.__________/________________ 

 
Media purtare, an școlar 2021-2022 ___________ 

Nr. absenţe nemotivate ___________  
Media generala  an școlar 2021-2022 ___________ 

 
Diriginte _________________________________ 

 
Semnatură __________________ 

 

 
CERERE PENTRU BURSĂ MEDICALĂ 

 
 

 
Nume și prenume părinte: _____________________________ 
 
 
Nume și prenume elev/ă:_____________________________ 

 
 

Prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de ajutor social, conform art. 

14 lit. c) (medicală) în al anul școlar 2022/2023 
 
Menționez că fiul/fiica mea suferă de _____________________________________. 
 
 
Anexez următoarele documente: 

- copia certificatului de nastere al copilului 
- certificate medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul 

de la cabinetul scolar; 
- copie carte identitate părinte – titular cont 
- extras de cont bancar 

 
 

AM CONT la banca........................................................................... şi doresc ca bursa să fie virată în 

contul …….............................................................……….………………............., atasez documentul 
(extras cont si copie dupa cartea de identitate-titular de cont). 

 

� Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate 
corespund realității și iau cunoștiință de faptul 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). 

� Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale din prezenta cerere.  
 
 
 
Data   Semnătura părinte   
 _________________        _______________ 

 
Domnului Director al Şcolii Gimnaziale Giarmata 


