
 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 
 

Subsemnatul(a) …………………………….………………………………………………… 

domiciliat în ………………………... …, strada ………………………….………….. nr. ……. bl. ……, 

sc.……, et. …..,  ap. …,  judeţ …………….……., 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 aprobaţi acordarea bursei de ajutor social (venituri mici/rural), conform art.14 lit. 

a) și d)  din OME 5870/2021 1 ,  privind  aprobarea  criteriilor generale  de  acordare  a  burselor  

elevilor  din învăţământul preuniversitar de stat, pe semestrul II al anului şcolar 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 C.I.); 

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

familie pe ultimele 12 luni (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  ultimele  12  luni:   (dacă este cazul); 

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

ultimile 12 luni  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 care sunt elevi sau studenți; 

7. Adeverință de la Primărie din care reiese că părintele/altă persoană majoră cu care locuiește nu deține 

terenuri agricole; 

      8. Adeverință de la Primăria localității de domiciliu din care sa reiasă că în localitate nu există unitate 

de învățământ cu nivel liceal (pentru bursa socială rural) 

       9. Copie extras de cont BRD 

 

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

Doamnei Director al Liceului Tehnologic Meserii și Servicii Buzău 

 
Se completează de către diriginte: 

- absențe ultima luna 

- venit net lunar pe membru de familie 

Diriginte: Numele și prenume 

 

  Semnătură________________
 

1 Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 

c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 

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. 
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere.  


