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Nr...................../...................                                                                       

CERERE PENTRU BURSĂ STUDIU 
 

Subsemnatul/a____________________________________________, posesor al BI/CI 

seria____ nr. ____________, CNP______________________număr de telefon ________________ 

în calitate de părinte/tutore legal al elevului/ei ___________________________________________ 

din clasa a __________, la Liceul Teoretic Lucian Blaga, Reghin, vă rog să aprobați acordarea 

bursei STUDIU pt. fiul/fiica meu/a, în anul școlar 2022/2023. 

Solicit această bursă considerând că mă încadrez în prevederile art. 10-(1), din Ordinul 

5.379/07.09.2022 Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, întrucât familia mea obține un venit mediu net lunar pe 

membru de familie pe lunile iunie, iulie, august 2022 de ____________________ ( aceasta poate 

fi cel mult egal cu 1524 lei) și îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

1) Media generală la finele anului școlar 2021-2022  a fost_______________( minim 

7,50) 

2) Numarul de absențe nemotivate în anul şcolar anterior a fost de_________ ( cel mult 

20 absențe nemotivate) 

3) Pentru elevii claselor a IX-a media de admitere a fost de _____________(cel puțin 

7,50) şi au acumulat un număr de ___________ absenţe nemotivate în anul şcolar 

precedent. 

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile 

cu caracter permanent realizate de toți membrii familiei. Veniturile familiei mele în perioada IUNIE, 

IULIE ,AUGUST 2022 au fost următoarele: 

Nr. 

crt. 
Tip venit net Tata Mama Alți membrii ai 

familiei 
Total 

1 Venit salarial 
    

2 Ajutor de şomaj 
    

3 Ajutor social 
    

4 Alocaţie copii 
    

5 Indemnizaţie 
    

6 Stimulent 
    

7 Supliment 
    

8 Alocaţie complementară 
    

9 Alocaţie de susţinere 
    

10 Pensie de bătrâneţe 
    

11 Pensie de urmaş 
    

12 Pensie de boală 
    

13 Pensie de întreţinere a minorului 
    

14 Alte venituri 
    

TOTAL 

2022 

VENITURI cumulate pe lunile, iunie, iulie, august 2022  

Număr de membrii ai familiei 
 

Venitul mediu net lunar pe membru de familie 
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Anexez următoarele documente: 

✓ copie certificate de naştere a tuturor copiilor familiei care nu au încă carte de identitate; 

✓ copie cărţi de identitate a tuturor membriilor familiei; 

✓ copie după hotărârea de divorţ şi de încredinţare a copilului, dacă e cazul; 

✓ acte doveditoare a tuturor veniturilor cu caracter permanent, obţinute de toţi membrii familie 

în ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2022), cum ar fi: 

✓ adeverinţă salariu net, defalcate pe fiecare lună (iunie, iulie, august)  

✓ cupon de şomaj pe ultimele 3 luni, unde e cazul; 

✓ cupon ajutor social pe ultimele 3 luni, unde e cazul; 

✓ cupon de alocaţie sau extras de cont unde nu este cupon, pentru toate tipurile de alocaţii, 

pentru toţi copii aflaţi în întreţinere (alocaţie de stat, suplimentară, susţinere a familiei...); 

✓ cupoane pentru orice tip de pensie (vârstă, boală, urmaş, alimentară, etc), unde e cazul; 

✓ Pentru elevii claselor a IX-a adeverinţă cu numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar 

precedent ( de la școliile gimnaziale de proveniență) 

✓ adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, în original, pe ultimele 3 luni (pentru 

ambii părinţi) – OBLIGATORIU; 

✓ Ancheta socială (Primărie) 

✓ orice alt act care dovedeşte un venit net dobândit în ultimele 3 luni; 

✓ DECLARAŢIE NOTARIALĂ pentru perioada iunie, iulie, august 2022 pentru membrii 

familiei care nu sunt angajaţi - precum că în această perioadă nu au realizat nici un venit. 

✓ Declarație notarială pentru perioada iunie, iulie, august pentru membrii familiei care nu sunt 

angajați-precum că în această perioadă nu au realizat nici un venit. 

✓ cont IBAN - extras de cont pe numele elevului beneficiar, de preferat la BRD (în cazul în 

care nu au depus deja la secretariat) 

Cunoscând prevederile art. 236 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că datele înscrise în această cerere şi documentele doveditoare anexate sunt reale, corecte, 

corespund realităţii şi cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage 

după sine pierderea dreptul la bursă pe toată perioada care urmează şi voi suporta consecinţele în 

vigoare (fals şi uz de fals). 

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că, comisia de atribuire a burselor din cadrul 

Liceului Teoretic Lucian Blaga, Reghin, în urma analizării dosarului, poate solicita completări, 

anchetă socială sau poate respinge dosarul dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a bursei de 

studiu. 

Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea 

atribuţiilor legale ale instituţiei. Am luat la cunoştinţă că informaţiile din cererea depusă şi din actele 

anexate la aceasta, vor fi prelucrate de instituţie cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 

Data                                  Semnătură părinte/tutore legal/reprezentant legal al elevului minor 
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Comisiei de atribuire a burselor din cadrul Liceului Teoretic Lucian Blaga Reghin 

 

Nr. crt Membrii familiei Venit Semnătura 
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