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Burse Ajutor Social cf.art. 14 a) – venituri mici 
 

Aprobat 
Director, 

SECHEL OVIDIU 

Domnule Director, 

  Subsemnatul(a) ........................................................ părinte al elevului/elevei 

.........................................................., din clasa ...................., vă rog să aprobați acordarea bursei de ajutor 

social (venituri mici). Solicit aceasta deoarece ne încadrăm la categoria venituri maxim 762 lei net pe membru 

de familie.  

Venitul lunar pe membru de familie pe ultimele douăsprezece luni este de ...............lei.  

Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut această 

opțiune în cunoștință de cauză, de asemenea, știu că pot cumula acest tip de bursă cu bursa de performanta, cu 

bursa de merit sau cu bursa de studiu.  

 

Data: ..................................      Semnătură părinte, .......................................  

Semnătură diriginte/învățător ..........................................  

Anexez cererii următoarele documente:  

1. copie după certificatul de naștere a tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte unități școlare se 

anexează la copia după certificatul de naștere - adeverința de înscriere de la școala respectivă);  

2. copie după cupoanele privind alocația de stat pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 ;  

3. copie după cupoanele de alocație suplimentară perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (dacă este cazul);  

4. copie: buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat naștere al părinților;  

5. adeverința cu salariu net pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 , pentru membrii familiei care sunt angajați (dacă este cazul);  

6. adeverința de la administrația financiară pentru anii: 2021 - OBLIGATORIU;  

7. declaratie notariala ca nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 m2 in zonele colinare si de ses, de 40000 m2 

in zonele montane pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 si ca nu au beneficiat de alocatie suplimentara pentru perioada 01.01.2021 

- 31.12.2021;  

7. declarație notarială că nu au beneficiat de alocație suplimentară pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021;  

8. copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt pensionați / sau adeverința 

de la casa de pensii (dacă este cazul);  

9. copie după cupoanele de pensie alimentară pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 , în cazul în care părinții sunt despărțiți / sau 

adeverință;  

10. extras de cont pe numele elevului bursier  

11. hotararea de divorț sau de încredințare a copilului. 

 

Domnului Director al Colegiului Național Pedagogic „Regele Ferdinand”  

Sighetu Marmației 

 

 


