CERERE BURSA STUDIU
OME nr. 5870/ 22.12.2021

Avizat Director,

Nr. _________________2022

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul/a
_____________________________________________________,
domiciliat in _________________________________ str _______________________________ nr.
_______ bl _________ sc _______ et ________ ap _______ județ/sector ________________
telefon ________________________________ in calitate de parinte/reprezentant legal al copilului
______________________________________________________ elev în clasa ____________ an
școlar ______________, la Şcoala Gimnazială Nr. 156, prin prezenta solicit acordarea bursei de
STUDIU, în semestrul ________ anul școlar ___________.
Menționez prin prezenta că elevul/a:
- a obținut media generală _______(media generală de cel puțin 7,50), în semestrul al II-lea
din anul școlar anterior/ semestrul I anul școlar 2021-2022 (se anexează copie după foia matricolă
pentru elevii veniți prin transfer);
- a acumulat un număr de ____ absențe nemotivate (cel mult 10 absențe), în semestrul___anul
școlar _____;
Anexez prezentei cereri:
- copie certificat naştere copil ___________________________(numele copilului), școlarizat la
Școala Gimnazială Nr. 156;
- copie C.I. părinte/tutore_________________________________________(numele și prenumele);
- copie certificat naştere copil/ copii _____________________________________________(numele
copilului/iilor), din familie sau școlarizați în alte unități școlare;
- adeverinţă de elev pentru copiii din familie, şcolarizaţi la alte unități școlare, nr de înregistrare și
data: _________________________________________________________________________;
- adeverinţă de venit net pe ultimele 3 luni pentru încadrarea în muncă sau copie după talonul de
pensie pe ultimele 3 luni (pentru familiile cu venituri: sem. I – iunie 2021 – august 2021 și sem. II –
octombrie 2021 – decembrie 2021), nr document din data _____________________________________
_______________________________________________________________________________;
- declaraţie de la notariat autentificată din care să reiasă că nu realizează venituri (pentru familiile
fără venituri)____________________________________________________________________;
- adeverinţă de la şomaj (pentru familiile fără venituri) __________________________________;
- adeverinţă de ajutor social de la Primăria de sector (pentru familiile fără venituri) / Consiliul Local
______________________________________________________________________________;
- certificat de la Administrația Finanţelor Publice Sector 6 din care să reiasă că nu are venituri
impozabile _______________________________________________________________________;
- Hotarâre de divorţ (acolo unde este cazul), nr _______ din data _____________________;
- Alte documente doveditoare pentru veniturile familiei (daca este cazul) și obligatoriu se depun
taloane de alocatie de stat pt copii, alocație complementară și alocație suplimentara pt sustinerea
familiei ___________________________________________.
Data ____________

Semnătură ________________

Declar*, că beneficiez / nu beneficiez de altă bursă, la altă unitate școlară, în semestrul _____ an școlar
_______________.
Data ____________
Semnătură (și numele în clar) ________________
*Notă: Declarația se completează de către părintele/ reprezentantul legal, doar pentru elevul venit prin transfer.

Beneficiază de bursa de studiu, familia cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal
cu salariul minim net pe economie.
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Mentiune pentru declarația la notariat (pentru familiile fara venituri): ”în perioada…………………..,
nu am fost încadrată la niciosocietate comercială sau instituție de stat sau private, nu am primit pensie, ajutor
de șomaj, ajutor social sau alocație sulimentară pentru susținerea familiei, nu am realizat niciun fel de venit
de nicio natura, pe cont propriu și nu am deținut terenuri agricole aducătoare de venituri pe întreg teritoriul
României”

Beneficiază de bursa de studiu, familia cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal
cu salariul minim net pe economie.

