
CERTIFICARE  DIRIGINTE  Nr. de înregistrare  APROBARE COMISIE,  

  
  

    

  
 

  

Domnule  director,  
  
  

Subsemnatul(a) _____________________________________, în calitate de părinte 

/ tutore / reprezentant legal, al elevului/elevei ___________________________________, 

din clasa _________, an școlar 2021-2022, vă rog să binevoiţi a-mi aproba, conform 

legislației în vigoare (OME 5870/2021), cererea pentru obţinerea bursei de studiu pentru 

semestrul al II-lea al anului şcolar curent.  

  

  
Conform legii (art. 10 alin. (1) din OME 5870 / 2021), bursa de studiu se acordă elevilor care din familii cu un venit mediu net lunar 

pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie si care indeplinesc cumulativ 

conditiile:  
a) au obtinut media generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate/semestru in anul scolar anterior, cu 

exceptia clasei a V-a si a clasei a IX-a;  
b) au obtinut media generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in primul semestru al anului scolar, 

pentru elevii din clasa a V-a;  
c) au obtinut media de admitere in invatamantul liceal sau profesional de cel putin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care 

vor beneficia de bursa de studiu in semestrul I, respectiv au obtinut media de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente 

nemotivate in semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursa de studiu in semestrul al II-lea.  
  

Pentru încadrare în cerințele legii venitul mediu net pe calculat pe ultimele 3 luni (lunile octombrie 2021, noiembrie 2021, 

decembrie 2021) trebuie să fie mai mic de 1524 lei NET.  

  

  

Menţionez că fiul meu / fiica mea are următoarea situaţie şcolară:  

       Semnătură diriginte  

Media  (art. 10 alin. (1) din OME 5870 / 

2021) 
   __________    ________________  

Număr absențe nemotivate pe sem. I   __________    ________________  

  
  
  

 Declar, pe propria răspundere, că familia mea se compune din ______ membri, iar 

veniturile realizate în perioada 1 oct – 31 dec 2021 au fost de ________ lei.  

Cunosc faptul că falsul în declarații se pedepsește conform legii.  

  
  



 

TERMEN:  14  februarie  2022  

model cerere bursă de studiu 2021-2022  
  

Anexez, în ordine, următoarele documente (format A4):  

 1. certificatul de naştere / cartea de identitate a elevului beneficiar de bursă  

2. cărțile de identitate ale părinţilor / tutorelui / reprezentantului legal  

3. certificate de naştere / cărți de identitate ale fraţilor / surorilor elevului beneficiar de bursă  

4. adeverinţe de venit pentru ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie și decembrie 2021) pentru fiecare 
dintre membrii familiei  

5. taloane pensie pentru ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie și decembrie 2021)  

6. adeverință de şomaj pentru ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie și decembrie 2021)  

7. declaraţii notariale părinţi (în caz că nu au realizat venituri permanente în perioada oct-dec 2021)  

8. adeverință de la ANAF cu veniturile pentru perioada oct-dec 2021  

9. talon de alocaţie pentru fiecare minor  

10. adeverinţă de elev/student de la fiecare frate/soră în care să existe menţiunea dacă beneficiază sau 

nu de bursă şi suma acordată lunar (dacă sunt școlarizați în altă instituție)  

11. alocaţie suplimentară / complementară  

12. orice alte venituri permanente (închiriere locuințe, terenuri, spații comerciale, etc.)  

  
  
  

Data,  Semnătura solicitantului,  
 

  

  

___________________  
model cerere bursă de studiu 2021-2022  

 

 

 

 

 

  


