
ANEXA NR. 1        BURSA DE STUDIU 

 

Doamnă/Domnule Director 

 

 Subsemnatul(a) _________________________________, domiciliat(ă) ăn localitatea 

____________________________, str. ___________________________, nr. _________, ap. ______  

Județ _____________, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria _______, nr. ____________, eliberat de 

___________________, la data de _________________, părinte/tutore al elevului(ei) 

___________________________________ înscris(ă)  în clasa a __________, an școlar __________, vă rog să 

binevoiți a aproba acordarea bursei de studiu conf. art. 10 din Ordinul MECTS nr. 5870/2021, cu modificările și 

completările ulterioare, în semestrul ______ al anului școlar _____________.  

 Menționez că familia este formată din __________ membrii.  

 Atașez următoarele documente:  

- Documente justificative cu venitul net obținut de membrii familiei pe ultimele 3 luni înainte de începerea fiecărui 

semestru. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter 

permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii;  

- adeverința în original cu venitul net lunar realizat de fiecare membru de familie (unde e cazul) pe pe ultimele 3 

luni (inclusiv valoarea tichetelor de masă); dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe 

adeverința de venit; 

- adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 3 luni pentru părinți/tutori, frați surori cu vârsta 

de peste 18 ani 

- adeverinta frați/surori de la școală dacă beneficiază sau nu de bursă  

- Copii certificate naștere pentru elevul care solicit bursa și pentru frați/surori 

- Copie CI ceilalți membri de familie (părinți/tutori, frați surori) 

- Copii certificate de căsătorie, hotărîre de divorț sau plasament 

- Talon alocație suplimentară  

- Adeverință de elev/student pentru frați  

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe proprie raspundere ca toate 

informatiile prezentate sunt corecte, exacte si complete si sustinute de actele autentice depuse. Ma angajez ca în cazul 

schimbarii validitatii informatiilor, sa informez Comisia de aceste schimbari 

Completând această cerere, îmi dau comsimțământul ca datele personale să fie utilizate în scopul alcătuirii 

bazei de date privind beneficiarii burselor școlare.  

Data _____________     semnătura_____________ 

Rezervat pentru comisie: 

Informatiile sunt corecte si conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadreaza/ nu se încadrează în 

prevederile legale pentru acordarea bursei de studiu conf. art. 10 familia având un venit net lunar pe membru de familie, 

realizat în ultimele 3 luni, de ........................... 
Media generală este _____ şi ___ absente nemotivate în semestrul anterior celui în care se acordă bursa 

Semnatura Președinte Comisie                                                  

 

 



 

 

ANEXA NR. 2    BURSA DR AJUTOR SOCIAL – ORFAN   

 

Doamnă/Domnule Director 

 

 Subsemnatul(a) _________________________________, domiciliat(ă) ăn localitatea 

____________________________, str. ___________________________, nr. _________, ap. ______  

Județ _____________, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria _______, nr. ____________, eliberat de 

___________________, la data de _________________, părinte/tutore al elevului(ei) 

___________________________________ înscris(ă)  în clasa a __________, an școlar __________, vă rog să 

binevoiți a aproba acordarea bursei de ajutor social - orfani conf. art. 14 lit. b din Ordinul MECTS nr. 5870/2021, 

cu modificările și completările ulterioare, în semestrul ______ al anului școlar _____________.  

 Atașez următoarele documente:  

- Copie certificat de naștere elev 

- Copie certificat de deces – dacă este cazul 

- Dovada prin care s-a stabilit o masură de protecție socială conform legii 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe proprie raspundere ca toate 

informatiile prezentate sunt corecte, exacte si complete si sustinute de actele autentice depuse. Ma angajez ca în cazul 

schimbarii validitatii informatiilor, sa informez Comisia de aceste schimbari 

Completând această cerere, îmi dau comsimțământul ca datele personale să fie utilizate în scopul alcătuirii 

bazei de date privind beneficiarii burselor școlare.  

Data _____________     semnătura_____________ 

Rezervat pentru comisie: 
Informatiile sunt corecte si conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadreaza/ nu se încadrează în 

prevederile legale pentru acordarea bursei de ajutor social - orfani conf. art. 14 lit. b. 

 

Semnatura Președinte Comisie                                                  

 

 

 

 



 

 

ANEXA NR. 21                                    BURSEI DE AJUTOR SOCIAL – MOTIVE MEDICALE 

 

Doamnă/Domnule Director 

 

 Subsemnatul(a) _________________________________, domiciliat(ă) în localitatea 

____________________________, str. ___________________________, nr. _________, ap. ______  

Județ _____________, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria _______, nr. ____________, eliberat de 

___________________, la data de _________________, părinte/tutore al elevului(ei) 

___________________________________ înscris(ă)  în clasa a __________, an școlar __________, vă rog să 

binevoiți a aproba acordarea bursei de ajutor social – motive medicale conf. art. 14 lit. c din Ordinul MECTS nr. 

5870/2021, cu modificările și completările ulterioare, în semestrul ______ al anului școlar _____________.  

 Atașez următoarele documente:  

- Copie certificat de naștere elev 

- certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de la cabinetul școlar 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe proprie raspundere ca toate 

informatiile prezentate sunt corecte, exacte si complete si sustinute de actele autentice depuse. Ma angajez ca în cazul 

schimbarii validitatii informatiilor, sa informez Comisia de aceste schimbari 

Completând această cerere, îmi dau comsimțământul ca datele personale să fie utilizate în scopul alcătuirii 

bazei de date privind beneficiarii burselor școlare.  

Data _____________     semnătura_____________ 

Rezervat pentru comisie: 

Informatiile sunt corecte si conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadreaza/ nu se încadrează în 

prevederile legale pentru acordarea bursei de ajutor social – motive medicale conf. art. 14 lit. c. 

 

Semnatura Președinte Comisie                                                  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA NR. 3    BURSEI DE AJUTOR SOCIAL- NAVETA  

 

Doamnă/Domnule Director 

 

 Subsemnatul(a) _________________________________, domiciliat(ă) în localitatea 

____________________________, str. ___________________________, nr. _________, ap. ______  

Județ _____________, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria _______, nr. ____________, eliberat de 

___________________, la data de _________________, părinte/tutore al elevului(ei) 

___________________________________ înscris(ă)  în clasa a __________, an școlar __________, vă rog să 

binevoiți a aproba acordarea bursei de ajutor social –conf. art. 14 lit. d din Ordinul MECTS nr. 5870/2021, cu 

modificările și completările ulterioare, în semestrul ______ al anului școlar _____________.  

 Atașez următoarele documente:  

- copie certificat de naștere elev 

- copie CI elev; 

- adeverință de la primăria de domiciliu care să ateste reședința elevului în lipsa CI 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe proprie raspundere ca toate 

informatiile prezentate sunt corecte, exacte si complete si sustinute de actele autentice depuse. Ma angajez ca în cazul 

schimbarii validitatii informatiilor, sa informez Comisia de aceste schimbari 

Completând această cerere, îmi dau comsimțământul ca datele personale să fie utilizate în scopul alcătuirii 

bazei de date privind beneficiarii burselor școlare.  

Data _____________     semnătura_____________ 

Rezervat pentru comisie: 

Informatiile sunt corecte si conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadreaza/ nu se încadrează în 
prevederile legale pentru acordarea bursei de ajutor social –conf. art. 14 lit. d. 

 

Semnatura Președinte Comisie                                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA NR. 4    BURSEI DE AJUTOR SOCIAL – VENITURI 

        

 

Doamnă/Domnule Director 

 

 Subsemnatul(a) _________________________________, domiciliat(ă) ăn localitatea 

____________________________, str. ___________________________, nr. _________, ap. ______  

Județ _____________, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria _______, nr. ____________, eliberat de 

___________________, la data de _________________, părinte/tutore al elevului(ei) 

___________________________________ înscris(ă)  în clasa a __________, an școlar __________, vă rog să 

binevoiți a aproba acordarea bursei de ajutor social –conf. art. 14 lit. a din Ordinul MECTS nr. 5870/2021, cu 

modificările și completările ulterioare, în semestrul ______ al anului școlar _____________.  

 Atașez următoarele documente:  

- Documente justificative cu venitul net obținut de membrii familiei pe ultimele 12 luni înainte de începerea fiecărui 

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

permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii;  

- adeverința în original cu venitul net lunar realizat de fiecare membru de familie (unde e cazul) pe pe ultimele 12 
luni (inclusiv valoarea tichetelor de masă); dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe 

adeverința de venit; 

- adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 12 luni pentru părinți/tutori, frați surori cu 

vârsta de peste 18 ani 

- adeverinta frați/surori de la școală dacă beneficiază sau nu de bursă  

- Copii certificate naștere pentru elevul care solicit bursa și pentru frați/surori 

- Copie CI ceilalți membri de familie (părinți/tutori, frați surori) 

- Copii certificate de căsătorie, hotărîre de divorț sau plasament 

- Talon alocație suplimentară  

- Adeverință de elev/student pentru frați  

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe proprie raspundere ca toate 

informatiile prezentate sunt corecte, exacte si complete si sustinute de actele autentice depuse. Ma angajez ca în cazul 

schimbarii validitatii informatiilor, sa informez Comisia de aceste schimbari 

Completând această cerere, îmi dau comsimțământul ca datele personale să fie utilizate în scopul alcătuirii 

bazei de date privind beneficiarii burselor școlare.  

Data _____________     semnătura_____________ 

Rezervat pentru comisie: 
Informatiile sunt corecte si conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadreaza / nu se încadrează în 

prevederile legale pentru acordarea bursei de ajutor social conf. art. 14 lit a familia având un venit net lunar pe membru 

de familie, realizat în ultimele 12 luni, de ........................... 
Dețin/nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în 

zonele montane 

Semnatura Președinte Comisie                                                  


