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Cerere 
a) pentru acordarea bursei de ajutor social – venituri mici 

 

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

.................................................., strada ..........................................................., nr ........., bl ........., et ......, 

ap .........., sector/judet ..........., având CNP ..............................................., CI seria ......, nr. ..................., 

telefon ..........................................., în calitate de elev major / părinte / tutore / reprezentant legal al 

elevului(ei) .......................................................................................... , din clasa....................., vă rog a-

mi aproba cererea de acordare a bursei de ajutor social pentru anul școlar 2022 – 2023 (venit net 

mediu lunar pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mic de 50% din salariul minim net pe 

economie). 

Menționez următoarele: 

a) Numărul total al membrilor familiei: ___; 

b) Venitul net lunar pe membru de familie, în ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului 

este: ...........................................  

Nota la purtare în anul şcolar anterior a fost: .............................. 

Anexez următoarele documente: 

- copie buletin(C.I.) ale parintilor 

- copie certificat nastere si buletin(C.I.) elev ; 

- copie certificat nastere si buletin(C.I.) frati/surori; 

- adeverinte elevi/studenti cu specificarea daca au luat bursa si sumele aferente pe 

ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022) 

- adeverinte parinti venit net pe 12 luni (septembrie 2021 – august 2022) 

- certificat fiscal de la administraţia financiară (ANAF) pe ultimele 12 luni 

- declaratie de la notariat al parintilor care nu sunt angajați; 

- ancheta sociala de la primarie 

- alte documente justificative (taloane de pensii, ajutoare, etc). 

-Extras IBAN pe numele elevului beneficiar; 

 

Sunt de acord ca bursa să fie virată pe card, conform extrasului de cont anexat. 

         

         Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că toate 

informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi complete şi susţinute de  actele  autentice  depuse.  Mă  angajez  ca  în  cazul  

schimbării  validităţii  informaţiilor,  să informez Comisia de burse din cadrul unității școlare, de aceste schimbări. 

- Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal precum și cele ale elevului minor să fie prelucrate de către Liceul 

Tehnologic Ion I.C. Brătianu, în vederea soluționării cererii. 

-  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal precum și cele ale elevului minor în scopuri 

de arhivare. 

 

       Data:      Semnătura:  

.........................              .........................   


