
 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 
 

Subsemnatul (a ) ......................................................................................................................... domiciliat în 

……….……….…, strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, sc.……, et. ….., ap. …, județ 

…………….…….,telefon ………………………………….., în calitate de elev major sau 

părinte/tutore/reprezentant legal al elevului(ei) ……………..............……….………….................... 

................................................................................ din clasa ................... de la Liceul Tehnologic 

Meserii și Servicii Buzău, vă rog să aprobați acordarea bursei de studiu,   conform art. 10, alin. 1) şi art 11 

din OME 5870/22.12.20211, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, pe semestrul II, al anului școlar 2021 - 2022. 

Menționez că numărul membrilor de familie este .......................... , după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele membrilor 

familiei 
Gradul de rudenie Ocupația 

    

    

    

    

    

Anexez  prezentei cereri următoarele: 

1. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei (certificat de naștere sau carte de 

identitate); 

2. Adeverință/ talon pensie, dacă este cazul, cu VENITUL NET LUNAR realizat de fiecare  membru 

de familie (unde este cazul) pe lunile  Octombrie, Noiembrie, Decembrie  2021 (inclusiv valoarea tichetelor 

de masă). Dacă nu a beneficiat  de tichete de masă, să se precizeze acest lucru în adeverința de venit; 

3. Copie cupon alocație/alocația suplimentară pentru copii pe lunile Octombrie, Noiembrie, Decembrie 

2021 (dacă este cazul); 

4. Declarație notarială (pentru persoanele majore din familie, cu excepția studenților) din care reiese că în 

lunile   Octombrie, Noiembrie, Decembrie 2021 nu au realizat niciun venit; 

5. Adeverință de venit pe anul  2021 pentru persoanele majore din familie care nu realizează venituri, 

eliberată de ANAF; 

6. Adeverință de elev/student pentru frați/surori; 

7. Alte venituri cum ar fi pensie de urmaș/pensie de întreținere a minorului/venituri din chirii, dividende, 

justificate prin documente 

8. Copie extras de cont BRD 

 

        Data ……………………..                                 Semnătura……… 

Doamnei Director al Liceului Tehnologic Meserii și Servicii Buzău 

Se completează de către diriginte: 

- media generală a sem I,  an școlar 2021 – 2022    

- număr de absenţe în sem. I, an şcolar 2021-2022_______________ 

-venit net lunar/ membru de familie   

Diriginte: Numele și prenume                                                                Semnătura 

 

(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu 

salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală minim 7,50 şi maxim 10 abesenţe nemotivate în semestrul 

anterior. 
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a 

elevilor. 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. 
Familia înseamnă: soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună cu elevul  solicitant



 


