
   

 

   
Școala Gimnazială Nr. 8 Brașov                     

____________________________________________________________________________________________________________   

STR. Verii  NR. 2 A  RO – 500223  BRASOV; Tel/Fax:  0268 328083;  E-MAIL  scoala8_bv@yahoo.com  

 

Nr. ___________/______________ 

VIZAT, 

Diriginte, 

____________________ 

 

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. 8 Braşov, în clasa _________, vă rog 

a-mi aproba cererea pentru obţinerea bursei de studiu conform ORDIN nr. 5870/2021, pe anul şcolar 2021 – 2022, 

fiind în următoarea categorie de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 

 

 Bursa de studiu 

 

 Media generală este ____________, îndeplinind cumulativ condiţiile:  

- media generală peste 7,50 

- au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior şi 

- nota 10 la purtare la purtare în anul şcolar 2020-2021. 

 Adeverinţă venit venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii cel mult 

egal cu salariul minim net pe economie (=1524 lei NET) 

 lună / an ___ / _____ - ...............................................lei 

 lună / an ___ / _____ -...............................................lei 

lună / an ___ / _____ -...............................................lei 

 TOTAL / LUNĂ …………………………….......lei 

 Declaraţie notarială/A.N.A.F. dacă nu are nici un venit pe ultimele 3 luni anterioare cererii. 

 Copie xerox sentinţă civilă divorţ părinţi precum şi/sau declaraţie pe propria răspundere a unuia din părinţi că 

nu primeşte pensie alimentară de la celalalt părinte. 

 Alocaţie fraţi/surori nr. copii…..x ....... lei = ………….lei 

  Fraţi/surori - vârsta ………..ani – şcoala ……………………………….. 

                        - vârsta………...ani – şcoala………………………………… 

- vârsta ………. ani – şcoala………………………………… 

- vârsta………...ani – şcoala………………………………… 

- vârsta ………. ani – şcoala………………………………… 

2. Membrii de familie  = ………… persoane. 

Venit net per familie = venituri salariale+pensii+indemnizaţii + alocaţii + burse = 

......................................................................................................................................=.................lei 

                          Venit net per familie  

 

Venit net per membru =------------------------= -------------------- = ...................lei/membru de familie 

 

                     nr. membri 

(să nu fie mai mare de 1524 lei NET /membru de familie) 

 

 

Data,                                                                                       Semnătura, 


