
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. înreg. ____/__________ 

Cerere 
pentru acordarea bursei sociale pentru situaţie materială grea 

 
1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) _________________________________________________________ 

fiul/fiica lui _______________ şi al _________________, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. localitate, jud.) 

______________________________________________________________________________ cod poştal _____________ , 

cod numeric personal __________________________, C.I./B.I. _____________________ telefon ___________ elev la 

(unitatea de învăţământ, clasa) _______________________________________________ din Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 

2. Familia are în componenţă următorii membri care în ultimele 12 luni au avut următoarele venituri lunare nete : 
 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele 

Calitate în familie 
(tată, mamă, frate, tutore) 

Venit net lunar 

înultimele 12 luni 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
Familia posedă şi realizează venituri (altele decât cele declarate în tabelul de mai sus) în sumă de ___________________ 

din terenuri având o suprafaţă _________________ în zonă (colinară şi de şes, montană) ____________________ .  

Familia a mai realizat în ultimele 12 luni şi venituri nete în sumă de ________________________ din următoarele 

activităţi: _________________________________________________________________ . 

Solicit acordarea de sprijin financiar prin Bursă socială pentru situaţie materială grea.  

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe proprie răspundere că toate 

informaţiile prezentate mai sus sunt corecte, exacte şi complete şi susţinute cu actele autentice depuse. Mă angajez ca 

în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor , să informez Comisia 

de aceste schimbări. 

 
Semnătura reprezentantului legal :_____________________                                  Semnătura elevului :________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 

MINISTERUL 

 

EDUCAȚIEI  

Rezervat pentru comisie :Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează în 

prevederile legale pentru acordarea bursei sociale pentru situaţie materială grea.    

Venitul net lunar pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni este de ____________________________ 
 

                                              L.S.                                         Semnătura preşedinte Comisie :                                       



 

 

 

 

Bursele de ajutor social pentru situaţie materială grea se acordă elevilor care îndeplinesc în mod cumulat 

următoarele condiţii : 

- 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. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe 

membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de toţi 

membrii familiei, cu excepţia alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mai mulţi copii. 

- nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m
2
 în zonele colinare şi de şes şi 

de 40.000 m
2
 în zonele montane. 

 

 

 

Solicitantul care se încadrează în condiţiile de mai sus va depune la secretariatul şcolii : 

- dosar  plic 

- cerere tip pentru acordarea bursei sociale pentru situaţie materială grea 

- copie după actele de identitate ale membrilor familiei ( copie după buletinele de identitate sau 

certificate de naştere) cu obligaţia să prezinte originalele la depunerea dosarelor pentru a 

putea fi confruntate . Pe copii se va trece „conform cu originalul” şi va semna atât primitorul 

cât şi solicitantul. 

- adeverinţe şcolare pentru fraţii care urmează cursuri în învăţământul de zi (şcoală, grădiniţă, 

facultate). 

- adeverinţe privind veniturile nete ale membrilor familiei pe ultimele 12 luni.  

 

 

 

    OBS:  

- termenul de familie desemnează : 

- soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi care locuiesc şi se gospodăresc împreună 

- persoana necăsătorită care locuieşte cu copiii aflaţi în întreţinerea sa 

- bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi se 

gospodăresc împreună 

- Se vor aduce adeverinţe pentru toţi membrii familiei care realizează venit indiferent de vârsta 

acestora (adeverinţe de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni, cupoane de pensie, 

adeverinţe de la secţia financiară a primăriei, cupoane privind ajutorul social, adeverinţe de la 

administraţia financiară, etc).  

- Pentru cei care nu realizează venit se va da o declaraţie notarială în acest sens. Pentru cei care 

nu realizează venit se va da o declaraţie notarială în acest sens sau se vor aduce adeverinţe de 

la administraţia financiară. 

- Pentru cei plecaţi din ţară se va da declaraţie notarială în acest sens (plecat din ţară şi nu 

aduce nici un venit) de către cei care au tutela elevului cu menţionarea persoanei care are în 

îngrijire elevul. 

- Pentru cei care posedă terenuri agricole adeverinţă cu suprafeţele agricole avute în posesie şi 

cu venitul agricol. În cazul în care nu posedă terenuri agricole adeverinţă în acest sens. 

 

 


