Anexa 1. Cerere pentru bursă de studiu
APROBAT,
DIRECTOR,
DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnatul/a, .............................……………………………………………………………,
domiciliat în .........…………….….., strada …………………………….. nr..……. bl. ……, sc.……,
etaj....., ap...., judeţ …………….……., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al
elevului/ elevei ...........……….................................................
/elev major din clasa ……………, de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița, vă
rog să aprobaţi acordarea bursei de studiu, conform art. 13 din OME Nr. 5379//2022 privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar,
pentru anului şcolar 2022 – 2023.
Declar pe proprie răspundere că numărul membrilor de familie este ....................,
conform documentelor din dosar.
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
• copie certificat naștere /CI a tuturor membrilor familiei (prin familie se înțelege, soțul,
soția și copiii lor necăsătoriți; se asimilează termenului de familie persoanele
necăsătorite cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă
integral sau parțial la bugetul de venituri si cheltuieli);
• copie certificat căsătorie părinți/sentință de divorț (unde este cazul);
• adeverințe elev/student pentru frați școlarizați în alte unități de învățământ;
• adeverință cu venitul net pe ultimele 3 luni anterior depunerii cererii pentru membrii
familiei care sunt angajați – perioada iunie 2022-august 2022 (se va specifica în
adeverință venitul net, eșalonat pe fiecare lună corespunzătoare perioadei
menționate);
• declarație pe proprie răspundere pentru membrii familiei care nu realizează venituri
sau nu au realizat în intervalul de 3 luni anterior cererii – perioada iunie 2022-august
2022;
• declarație pe proprie răspundere în cazul părinților divorțați care nu încasează pensia
alimentara menționată în sentința de divorț;
• copie cupoane pensie, șomaj pe ultimele 3 luni anterior depunerii cererii (dacă este
cazul) – perioada iunie 2022-august 2022;
• copie cupoane privind alocația de stat pentru copii, inclusiv alocația complementară
pentru copii pe ultimele 3 luni sau adeverință de venit a AJPIS sau extras de cont
bancar – perioada iunie 2022-august 2022;
• adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 3 luni înaintea de
începerea anului școlar – perioada iunie 2022-august 2022;
• cont IBAN deschis la băncile BT, BCR sau BRD, pe numele elevului.
Completând această cerere, îmi dau consimțământul ca datele personale să fie utilizate în
scopul alcătuirii bazei de date privind beneficiarii burselor școlare.
Data ……………………..

Semnătura ……………………
Telefon ……………………......

Anexa 2. Cerere pentru bursa de ajutor social a.) venituri mici
APROBAT,
DIRECTOR,
DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnatul/a, ………………………………………………………….........., domiciliat/ă
în …………….…..........., strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, sc.……, et. ….., ap.
…, judeţ ....………….……., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului/elevei
…………………………………………........./ elev major din clasa.……………, de la Colegiul
Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița, vă rog să aprobaţi acordarea bursei de ajutor social
conform art. 15 lit. a) din OME Nr. 5379/2022 privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, pentru anul școlar 2022-2023.
Declar pe proprie răspundere că numărul membrilor de familie este …………,
conform documentelor din dosar.
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
• copie certificat naștere /CI a tuturor membrilor familiei (prin familie se înțelege, soțul,
soția și copiii lor necăsătoriți; se asimilează termenului de familie persoanele
necăsătorite cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă
integral sau parțial la bugetul de venituri si cheltuieli);
• copie certificat căsătorie părinți/sentință de divorț/încredințare minor (unde este
cazul);
• adeverințe elev/student pentru frați școlarizați în alte unități de învățământ;
• adeverință cu venitul net de la locul de muncă, pe ultimele 12 luni anterior depunerii
cererii – perioada septembrie 2021-august 2022, pentru membrii familiei care sunt
angajați, defalcat pe fiecare lună (se include valoarea tichetelor de masă/cadou/de
vacanță, unde este cazul);
• declarație pe proprie răspundere pentru membrii familiei care nu realizează venituri
sau nu au realizat în intervalul de 12 luni anterior cererii – perioada septembrie 2021august 2022;
• declarație pe proprie răspundere în cazul părinților divorțați care nu încasează pensia
alimentara menționată în sentința de divorț;
• copie cupoane pensie/șomaj pe ultimele 12 luni anterior depunerii cererii – perioada
septembrie 2021-august 2022 (dacă este cazul);
• copie cupoane/taloane privind alocația de stat pentru copii, inclusiv alocația
complementară pentru copii, pe ultimele 12 luni sau adeverință de la AJPIS sau extras
de cont bancar – perioada septembrie 2021-august 2022;
• adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 12 luni înaintea
de începerea anului școlar – perioada septembrie 2021-august 2022;
• cont IBAN deschis la băncile BT, BCR sau BRD, pe numele elevului.
Completând această cerere, îmi dau consimțământul ca datele personale să fie utilizate în
scopul alcătuirii bazei de date privind beneficiarii burselor școlare.

Data ……………………..

Semnătura ……………………
Telefon:

Anexa 3. Cerere pentru bursă de ajutor social b. orfani, copii aflați în întreținerea unui
părinte etc.

APROBAT,
DIRECTOR,

DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul/a,………………………………………………………………………............,
domiciliat în …………….…, strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, sc.……, et.
….., ap. …, judeţ …………….……., în calitate de părinte /tutore/ reprezentant legal al
elevului/elevei…………………………………………..........…/ elev major din clasa……………,
de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița, vă rog să aprobaţi acordarea bursei de
ajutor social conform art. 15 lit. b) din OME Nr. 5379/2022 privind aprobarea criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, pentru anul școlar
2022 – 2023.
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
• copie certificat de naștere/CI elev;
• copie CI părinte/tutore legal;
• copie certificat deces părinte/părinți;
• copie după hotărârea judecătorească (în cazul în care un părinte a fost decăzut din
drepturi);
• copie a documentelor care atestă instituirea unei măsuri de protecție specială
(unde este cazul);
• cont IBAN deschis la băncile BT, BCR sau BRD, pe numele elevului.
Completând această cerere, îmi dau consimțământul ca datele personale să fie utilizate
în scopul alcătuirii bazei de date privind beneficiarii burselor școlare.

Data ……………………..

Semnătura ……………………
Telefon ......................................

Anexa 4. Cerere pentru bursă de ajutor social c.) elevi bolnavi
APROBAT,
DIRECTOR,

DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul/a, ...............……………………………………………………………, domiciliat
în …………….…, strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, sc.……, et. ….., ap. …,
judeţ …………….……., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului/elevei
…………………………………………..........…/ elev major din clasa ……………, de la unitatea
Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița, vă rog să aprobaţi acordarea bursei de ajutor
social conform art. 15 lit. c) din OME Nr. 5379/2022 privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, pentru anul școlar 2022 – 2023.
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
• copie certificate naștere/CI elev;
• copie CI părinte/tutore legal;
• certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/ medicul
de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap.
• cont IBAN deschis la băncile BT, BCR sau BRD, pe numele elevului.
Completând această cerere, îmi dau consimțământul ca datele personale să fie utilizate în
scopul alcătuirii bazei de date privind beneficiarii burselor școlare.

Data ……………………..

Semnătura ……………………
Telefon......................................

Anexa 5. Cerere pentru bursă de ajutor social d.) rural – elevi din ciclul primar și
gimnazial

APROBAT,
DIRECTOR,

DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul/a, ..................…………………………........…………………………............,
domiciliat în …………….........…, strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, sc.……,
et. ….., ap.…, judeţ …………….……., telefon ……………………………….., în calitate de
părinte/tutore/reprezentant legal al elevului/elevei, de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu”
din Bistrița, vă rog să aprobaţi acordarea bursei de ajutor social conform art. 15 lit. d) din OME
Nr. 5379/2022 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar, pentru anul școlar 2022 – 2023.
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
• copie certificat de naștere /CI a elevului;
• copie CI părinte/tutore legal;
• declarație pe proprie răspundere că familia nu deține locuință proprietate personală
în localitatea de școlarizare a elevului sau în altă localitate unde există unitate de
învățământ de nivelul celei la care studiază elevul;
• adeverință de la primărie prin care se atestă domiciliul stabil al elevului și părinților;
• cont IBAN deschis la băncile BT, BCR sau BRD pe numele copilului.
Completând această cerere, îmi dau consimțământul ca datele personale să fie utilizate în
scopul alcătuirii bazei de date privind beneficiarii burselor școlare.

Data ……………………..

Semnătura ……………………
Telefon......................................

