MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. ___________/______________

VIZAT,
Director,
CERERE
pentru acordarea bursei de studiu
1.
Subsemnatul(a)
_______________________________,
domiciliat(ă)
în
localitatea
_____________________, str.__________________, nr.____, bl.___, sc.__, et. __ ap.__, judeţul
___________, cod poştal _________ C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, posesor al C.I./B.I.
seria ___ nr. ____, telefon _________________, e-mail: __________________________ în calitate de
părinte/reprezentant legal al elevului(ei) ______________________________________ de la Şcoala
Gimnazială nr. 27 Anatol Ghermanschi, în clasa _________, vă rog a-mi aproba cererea pentru obţinerea
BURSEI DE STUDIU conform OMECTS nr. 5576/2011 art. 9, pe anul şcolar 2021 – 2022.
Menționez următoarele:
a) Îndeplinește simultan condiţiile: media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare la purtare în anul
şcolar 2020-2021.
b) Elevul/eleva a avut media generală în anul școlar 2020-2021 ____________
c) Elevul/eleva a avut media la purtare în anul școlar 2020-2021____________
Anexez următoarele documente:
a) Adeverinţă de venit mediu lunar pentru perioada iunie 2021 – august 2021
b) Documente care dovedesc orice venituri permanente (talon pensie, talon șomaj și alocație, burse
copii aflați în întreținere, alocație suplimentară, etc.)
c) Declaraţie notarială/A.N.A.F. dacă nu are nici un venit pe perioada iunie 2021 – august 2021 sau
pe perioada în care nu a lucrat.
d) Copie xerox sentinţă civilă divorţ părinţi precum şi/sau declaraţie pe propria răspundere a unuia din
părinţi că nu primeşte pensie alimentară de la celălalt părinte.
e) Copie certificate de naștere frați/surori ai/ale elevului
f) Adeverințe de elev/student ale fraților/surorilor cu mențiunea dacă beneficiază sau nu de bursă și
suma acordată
g) Copie acte de identitate părinți
h) Extras de cont deschis pe numele elevului la ING, în copie (școala are convenție cu ING și nu se
percep comisioane)
Mențiuni:
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 ( net 1386 lei) şi care îndeplinesc
simultan condițiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în anul anterior celui în care se
acordă bursa. Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în
veniturile nete lunare ale familiei şi în situația şcolară a elevilor.
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