
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.SILVESTRU”                 cerere tip bursă socială; 
   
 
 
 

Domnule Director, 
 

 Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în loc.____________,  

Sectorul ___strada______________, nr. ____, având CNP 

posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data de 

__________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_____________________________________ 

CNP                                                               născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa ________  la 

Şcoala Gimnazială ,,Sf.Silvestru”, înaintez spre aprobare şi verificare dosarul pentru obţinerea Bursei1 de 

ajutor social în semestrul I/ anul şcolar  2021-2022. 

Media la purtare in anul scolar 2020-2021____________________________ 

 Anexez la cerere următoarele documente pentru susţinerea cererii mele: 

1) copie certificat de naștere al elevului; 
2) copii ale buletinelor/ cartilor de identitate ale parintilor;   
3) copii ale certificatelor de nastere şi ale buletinelor/ cartilor de identitate (daca este cazul), ale celorlalti membri ai 
familiei, aflati în întretinerea parintilor; 
4) adeverinte de elev sau de student pentru membrii familiei care urmeaza o forma de învatamânt cu mențiunea daca beneficiază 

de bursa ;   
5) declaratii pe propria raspundere a unuia dintre parinti, data la notar pentru copii minori aflati în întretinerea familiei, care 
nu urmeaza o forma de învăţământ şi nici nu obtin venituri proprii;  
6) adeverinte privind cuantumul alocatiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;   
7) documente justificative privind veniturile pentru acordarea bursei sociale şi ale parintilor acestora, dupa caz:  

a) adeverinta de venit net pe ultimile 12 luni pentru ambii părinți de la locul de muncă 
b)  cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru 

lunile care se iau în considerare;  
c) adeverinta de somaj;   

8) declaratie pe propria raspundere data de ambii părinți care nu obtin nici un fel de venit, în fata unui notar;   
9) copie a hotarârii judecatoresti, în cazul în care parintii sunt divortati, se completeaza cu adeverinta/ cupoane privind 
cuantumul pensiei alimentare, pentru elev şi fratii acestuia;   
10) adeverinta de la Primaria pe raza careia îsi are domiciliul, privind veniturile nete obtinute din activitati de exploatare a 
proprietatilor personale ale elevului şi ale familiei: terenuri agricole, paduri, chirii, etc.  
11) documente jutificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete obtinute din activitati autorizate (de 

exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale, societati comerciale);   
12) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât 

cele declarate (a se vedea Anexa nr. 4).  
    
 Îmi asum obligaţia de a actualiza documentele care atesta veniturile in primele 5 zile de la 
începerea semestrului II a anului scolar curent.  
     

 
 

       ___________________ 
                        DATA_______________                                                                                               – Numele şi prenumele solicitantului – 

 
       ___________________ 

                                                                                                                                                                         – Semnătura solicitantului – 

 
 
                                                 
 



 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.SILVESTRU”                 cerere tip bursă de studiu 

 
 

Domnule Director, 
 

 Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în loc.____________,  

Sectorul ___strada______________, nr. ____, având CNP 

posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data de 

__________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_____________________________________ 

CNP                                                               născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa ________  la 

Şcoala Gimnazială ,,Sf.Silvestru” înaintez spre aprobare şi verificare dosarul pentru obţinerea Bursei de 

studiu în semestrul I , anul şcolar 2021-2022. 

Media generala in anul școlar 2020-2021______________________ 

Media la purtare in anul scolar 2020-2021___________________________ 

 Anexez la cerere următoarele documente pentru susţinerea cererii mele: 

1) copie certificat de naștere al elevului; 
2) copii ale buletinelor/ cartilor de identitate ale parintilor;   
3) copii ale certificatelor de nastere şi ale buletinelor/ cartilor de identitate (daca este cazul), ale celorlalti membri ai 
familiei, aflati în întretinerea parintilor; 
4) adeverinte de elev sau de student pentru membrii familiei care urmeaza o forma de învatamânt cu mențiunea daca 

beneficiază de bursa ;   
5) declaratii pe propria raspundere a unuia dintre parinti, data la notar pentru copii minori aflati în întretinerea familiei, care 
nu urmeaza o forma de învăţământ şi nici nu obtin venituri proprii;  
6) adeverinte privind cuantumul alocatiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;   
7) documente justificative privind veniturile pentru acordarea bursei sociale şi ale parintilor acestora, dupa caz:  

a) adeverinta de venit net pe ultimile 12 luni pentru ambii părinți de la locul de muncă 
b)  cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru 

lunile care se iau în considerare;  
c) adeverinta de somaj;   

8) declaratie pe propria raspundere data de fiecare parinte care nu obtine nici un fel de venit, în fata unui notar;   
9) copie a hotarârii judecatoresti, în cazul în care parintii sunt divortati, se completeaza cu adeverinta/ cupoane privind 
cuantumul pensiei alimentare, pentru elev şi fratii acestuia;   
10) adeverinta de la Primaria pe raza careia îsi are domiciliul, privind veniturile nete obtinute din activitati de exploatare a 
proprietatilor personale ale elevului şi ale familiei: terenuri agricole, paduri, chirii, etc.  
11) documente jutificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete obtinute din activitati autorizate (de exemplu: 

chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale, societati comerciale);   
12) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele 

declarate (a se vedea Anexa nr. 4).  
    
 Îmi asum obligaţia de a actualiza documentele care atesta veniturile in primele 5 zile de la 
începerea semestrului II a anului scolar curent.  
 
 
                        DATA_______________                                                                                               – Numele şi prenumele solicitantului – 

 
       ___________________ 

                                                                                                                                                                         – Semnătura solicitantului – 

 
 
 
 
 



 
 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.SILVESTRU ”                 cerere tip bursă orfani; 
   
 
 
 

Domnule Director, 
 

 Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în loc.____________,  

Sectorul ___strada______________, nr. ____, având CNP 

posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data de 

__________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_____________________________________ 

CNP                                                               născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa ________  la 

Şcoala Gimnazială ,,Sf.Silvestru”, înaintez spre aprobare şi verificare dosarul pentru obţinerea Bursei2 de 

orfan în anul şcolar 2021-2022 

Media la purtare in anul scolar 2020-2021____________________________ 

 

 Anexez la cerere următoarele documente pentru susţinerea cererii mele: 

1) copie certificat de naștere al elevului; 
2)  copie a buletinului/ cartii de identitate a parintelui ( dacă e cazul );   
3)  copii ale certificatelor de deces  

    
     

 
 

       ___________________ 
                        DATA_______________                                                                                               – Numele şi prenumele solicitantului – 

 
       ___________________ 

                                                                                                                                                                         – Semnătura solicitantului – 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
 


