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CERERE PENTRU BURSĂ DE STUDIU* 
an școlar 2022-2023 

 
 

Clasa: ________ 

Nume și prenume elev: __________________________________ 

Telefon ELEV: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nume și prenume părinte: _______________________________ 

Telefon PĂRINTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Prin prezenta, vă rog să acordați fiului / fiicei mele, bursă de studiu pentru anul școlar 2022-2023. 
Menționez următoarele: 

a) Media anuală / calificative / media de admitere / an școlar 2021-2022: _______ 
b) Număr de absențe nemotivate / an școlar 2021-2022: ______ 
c) Numărul total al membrilor familiei mele:____  
d) Venitul net realizat de toți membrii familiei în fiecare lună cumulat din ultimele 3 luni este cel trecut în tabelul 

următor ( venitul net / membru al familiei / lună, nu trebuie să depășească echivalentul unui salariu minim 
net pe economie, respectiv 1524 lei): 
 

Venitul net al familiei din ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022) 

Nr. 

crt. 

Tipul venitului NET Tata Mama Alti membrii ai 
familiei 

Total 

1. Venit salarial     

2. Ajutor somaj     

3. Pensie     

4. Pensie de intretinere a minorului     

5. Pensie de urmaş     

6. Alocaţie de stat pentru copii     

7. Alocaţie suplimentară     

8. Venituri din chirii     

9. Venituri din dividente     

10. Alte Venituri     

TOTAL VENITURI     

e) Venitul net realizat de toți membrii familiei în ultimele 3 luni este de lei. 
f) Venitul net pe membru de familie este de lei. 

 
Anexez următoarele documente: 

□ copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori); 
□ adeverintă eliberată de Primăria localității de domiciliu – Registrul Agricol – terenuri și 

componența familiei 
□ adeverință de elev din care să rezulte media anuală și numărul de absențe (pentru elevii care 

s-au gtransferat în acest an școlar de la alte școli la CNSH). Adeverințele se vor elibera de 
către unitatea de învățământ în care elevul a fost înmatriculat în anul școlar trecut. 

□ adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților / membrilor de familie apți de muncă 
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din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (sau după caz: talon pensie, ajutor şomaj, 
etc.) 

□ adeverințe de venit de la ANAF pentru perioada specificată, pentru părinții / membrii de 
familie apți de muncă (indiferent dacă au avut sau nu venituri) 

□ alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie 
suplimentară (extras de cont special în care sunt prevăzute doar sumele provenite din 
alocații), venituri din chirii, din dividente sau alte venituri 

□ alte documente justificative relevante. 

 

Am luat la cunoştinţă de prevederile OME nr. 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Am luat la cunoştinţă că informațiile din cererea depusă și din actele anexate vor fi prelucrate de 
instituție, cu respectarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal. 
 

 

 

 

* Pentru elevii care au obținut media anuală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în 
anul școlar 2021-2022, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a 

 

** Pentru elevii din clasa a V-a se iau în calcul calificativele obținute în clasa a IV-a (calificativul FOARTE BINE 
la toate disciplinele de studiu).  

 

***Pentru elevii din clasa a IX-a se ia în considerare media de admitere la liceu (cel puțin 7,50). 
 

 
 

Data: ___________ 

Semnătură părinte: ________________ 

Semnătură diriginte: ________________ 

 
 
 
 
 

Domnului Director al Colegiului Național ”Spiru Haret”, TG-Jiu 
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