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Nr. ……../……………….. 

Aprobat director,  

Aciu Ioan 

 

Anexa 3 – bursa de studiu                                      

 DOMNULE DIRECTOR,  

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

strada ……………. nr. ……. bl. , sc.……, et. ….., ap. …, sector/judeţ …………….……., telefon 

…………………., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului(ei) 

……………………………………………………………………….. din clasa ……………, de la 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Hărman, vă rog să aprobaţi acordarea bursei de studiu conform 

art. 13 al.1 din OME 5379/07.09.2022 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, în  anul şcolar 2022-2023.  

 

Menţionez că numărul membrilor de familie este …………, conform documentelor din dosar (copie 

CI/BI părinţi, copie certificiat naştere copii însoţită de adeverinţa de elev). 

 

Am luat la cunoştinţă de prevederile art. 13 din OME nr. 5379/07.09.2022 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.  

 

Declar că am cont la banca……………….. şi doresc ca bursa să fie virată în contul ………………….  

Anexez la prezenta cerere: 

• Cerere tip 

• Copie Carte de identitate părinţi/tutore 

• Copie certificat de naştere copil/copie CI-dacă este cazul 

• Copie cerificat de naștere/CI frați/surori ai/ale elevului 

• Adeverintă de elev/student ale fraților/surorilor scolarizati la alte unitati scolare 

• Adeverintă de venit net de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe 

ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2022), sau după caz: talon pensie, ajutor șomaj, etc. 

• Documente care dovedesc alte venituri (pensie urmaș, pensie de întreținere a minorului, 

alocație de stat, alocație complementară pentru copii, venituri din chirii, din dividente sau alte 

venituri), 

• Adeverință de venit de la ANAFpentru ambii părinți/tutori pentru perioada specificată  (IUNIE, 

IULIE, AUGUST 2022) 

• Adeverinta de ajutor social de la Primaria Hărman (pentru familiile fara venit) 

• Alte documente justificative 

• Copie dupa cont IBAN 

 

  

 

 

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

 

 

Domnului Director al Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Hărman 

mailto:scoalaharman@yahoo.com
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Se completează de către un membru al comisiei:  

Fişă de calcul al venitului mediu pentru acordare bursei de studiu  

Nume şi prenume parinte solicitant: ……………………………………………….  

Nr. membri familie: ….…………  

Nr. copii: ………...…..  

Valoare alocaţie(nr. de copii x 214 lei): ……………..……  
(mediei pe ultimile 3 luni)  

 

Valoare alocaţie suplimentară (dacă este cazul): …………..……….  
(mediei pe ultimile 3 luni)  

 

Alte venituri (pensie alimentară, etc.): ……………..  
(mediei pe ultimile 3 luni 
 

 

VENIT TATĂ  VENIT MAMĂ 

Iunie 2022   Iunie 2022  

Iulie 2022   Iulie 2022  

August 2022   August 2022  

Total   Total  

Venit mediu, pe 

lună, tată 

(total împărţit la 3) 

  Venit mediu, pe 

lună, mamă 

(total împărţit la 3) 

 

 

 

Total venituri (alocaţie+alocaţie suplimentară+venit mediu tata+venit mediu mama+alte venituri): 

……………..……….  
(mediei pe ultimile 3 luni)  

Venit mediu pe ultimile 3 luni (total venituri împărţit la număr de membrii ai familiei): 

………………………….………………….. 

 

Media generală la sfârşitul anului şcolar 2021-2022 ………………………………. 

 

Număr absențe nemotivate la sfârșitul anului şcolar 2021-2022 …………………..………………  
 

Certific exactitatea datelor                                                                                             Membru familie 

Membru comisie: nume şi prenume ………………………………                     (nume prenume semnatură) 

Semnătura ………………………….                                                                                 ……………………… 
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