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Nr.______________/_____.09.2022 

 

Domnule Director, 

 

Subsemnatul/a, ....................................................................................., în calitate de 

părinte/tutore legal instituit/reprezentant legal al elevului/elevei 

............................................................................... din clasa a ................... din cadrul 

Liceului Teoretic ”William Shakespeare” Timișoara, telefon ............................................., 

vă rog să binevoiți a-i acorda fiului meu/fiicei mele BURSĂ DE STUDIU conform Art.12 

și Art.13 din OME nr. 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. 

Menționez următoarele: 

a) La finalul anului școlar 2021-2022, fiul/fiica mea a obținut: 

□ calificativul ”Foarte Bine” la toate disciplinele de studiu și a acumulat cel mult 

20 de absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022 (pentru clasa a V-a) 

□ media generală 7,50 și a acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul 

școlar 2021-2022  (pentru clasele VI – VIII și X – XII) 

□ media de admitere 7,50 și a acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul 

școlar 2021-2022 (pentru clasa a IX-a) 

b) Numărul total al membrilor familiei mele: .................. 

c) Venitul net realizat de toți membrii familiei în fiecare lună cumulat din ultimele 3 

luni este cel trecut în tabelul următor (venitul mediu net lunar pe membru de 

familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii nu trebuie să depășească echivalentul 

unui salariu minim net pe economie – 1524 RON/membru familie/lună): 

 

Venitul net al familiei din ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2022) 

Nr. 

crt. 
Tipul venitului NET Tata Mama 

Alți 

membrii 

ai familiei 

Total 

1. Venit salarial     

2. Ajutor șomaj     

3. Pensie     

4. 
Pensie de întreținere a 

minorului 

    

5. Pensie de urmaş     

6. Alocaţie de stat pentru copii     

7. Alocaţie suplimentară     

8. Venituri din chirii     

9. Venituri din dividente     

10. Alte Venituri     

TOTAL VENITURI     

 



d) Venitul net realizat de toți membrii familiei în ultimele 3 luni este de ............. RON. 

e) Venitul net pe membru de familie este de ..................... RON. 

 

Anexez următoarele documente: 

 copii C.I. ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru 

minori); 

 adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor 

de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 

luni (sau după caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc), sau declaraţie 

notarială pentru cei care nu au venituri 

 adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada 

specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă 

 alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, 

alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente 

sau alte venituri 

 alte documente justificative 

 

Am luat la cunoștință de prevederile OME nr. 5379/07.09.2022 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat. 

 

Doresc ca bursa să fie virată în contul numărul ...................................................................... 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate 

corespund realității, nu am alte venituri decât cele anexate la dosar și completate în tabelul 

de mai sus și iau la cunoștință că, în caz contrar, voi pierde dreptul la bursă pe toată 

perioada care urmează și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 

 

Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru 

îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. 

 

Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, 

vor fi prelucrate de instituție cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal, și libera circulație a acestor date. 

 

 

Data .............................    Semnătura solicitant ................................. 

 

Notă: Toate documentele solicitate vor fi puse într-un dosar plic și vor fi preluate de 

diriginte/învățător! Orice document lipsă duce la respingerea dosarului. De 

corectitudinea datelor și completarea dosarului este responsabil părintele și elevul. 

 


