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Domnule președinte al Comisiei de atribuire a burselor, 

 Subsemnatul(a),……………………………………………………..........................domiciliat(ă) 

în…………………., str. ………………………………………………, nr. ………., bloc …………….., 

etaj ……., ap. ……, telefon nr. ………………………., solicit  BURSĂ DE STUDIU  pentru fiul/fiica 

………………………… ………… din clasa............ 

Menționez că fiul meu/fiica mea ................................................................a obținut în anul școlar 

2020-2021 (pentru elevii din clasa a V-a se ia în considerare semestrul I al anului școlar în curs) 

media ...................... 

În anul școlar 2020-2021 (pentru elevii din clasa a V-a se ia în considerare semestrul I al anului 

școlar în curs, 2021-2022) a avut ................absențe nemotivate pe semestrul I și ....................absențe 

nemotivate pe semestrul al II –lea. 

Venitul mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare cererii este cel 

mult egal cu salariul minim net pe economie, luând in calcul toate veniturile cu caracter permanent 

realizate de membrii familiei mele, inclusiv alocația complementară pentru copii.  

Anexez (într-un dosar de plastic) documente doveditoare, conform Ordinului  privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat  , nr.5870/22.12.2021, Art.10, Capitolul III-Dispoziții finale, Art. 17 și 18. 

-copie certificate de naștere copii 

- copie acte de identitate părinți 

-copie Hotărâre judecătorească (dacă este cazul) 

- adeverinte venituri (cu venitul  net, șomaj,alocații) (declarație pe proprie răspundere că nu 

beneficiază  de venituri (mama, tata sau ambii părinți) 

- alocația de stat pentru copii; 

- alocația complementară. 

 

Termen limită de depunere a cererii: în a 14 –a zi de la începerea semestrului fiecărui an școlar.  

 

Data: …………………                                                                                                                    Semnătura …………………… 

 

 

 

 

Domnului președinte al Comisiei de atribuire a burselor, Școala Gimnazială Matei Basarab, Pitești 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Menționăm că instituția noastră prelucrează date cu caracter personal, iar transferul de date se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

679/2016 și ale legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal. 
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