
 

 

 

Școala Gimnazială Mircea Eliade Pitești 
Nr. Înreg……………/……………………… 

 

 

Doamna Director, 
 

Subsemnatul/a _______________________________________ în calitate de părinte/tutore 
legal al elevei/ului__________________________________________ din clasa a ___________ an 

şcolar 2019-2020,  vă rog a-mi aproba cererea pentru obţinerea bursei de ajutor social conform 
O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 art.13 pe semestrul I an şcolar 2021 – 2022.  

Mentionez  următoarele: 
a) Numărul  total  al  membrilor  familiei______ 

b) Venitul  NET total  realizat de  toți  membrii familiei  în  fiecare  lună din  ultimele  12  luni 
este  cel  trecut  în tabelul  următor: 

VENIT  NET  AL  FAMILIEI  DIN ULTIMELE   12  LUNI 
09.2020 10.2020 11.2020 12.2020 01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021 07.2021 08.2021 

            

c) Venitul  net  realizat  de  toți  membri  familiei  în  ultimele  12  luni  este 
________________________ 

d) Venitul  net  pe  mebru  de  familie ______________________ 
 

Anexez  următoarele  documente:  
- cerere 
- copie certificat de naștere copil/copii  
- copie carte de identitate părinți 
-copie certificat de naștere, carte de identitate frati  și  surori 
- adeverinta  elev  de  la  frati/surori 

- adeverințe  cu  venitul  NET  de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe 

ultimele12 luni  (septembrie  2020-aaugust 2021)   sau 

 - declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri  
- adeverință de venit de la Administrația Financiară  
- adeverinta din care sa reiasa ca parintele/parintii nu detin terenuri agricole mai mari de 20.000 mp in 

zone colinare si de ses sau mai mari de 40.000 mp in zone montane. 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că 
nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea 
bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.  
Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar.  

 Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept 
consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, 
nu sunt luate în consideraţie.  
  Codul Penal prevede la art. 292 următoarele: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută 
unui organ sau unei instituţii de stat, ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în 
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 

  
 Data,              Semnătura  părintelui,  
 

 

 

 

 

 

 



Conform. Art. 12. ̶(1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite 
semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.  

(2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare 

Art. 13. ̶Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu 
frecvență din învățământul preuniversitar de stat:  
) orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori 
bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm 
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, 
sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită 
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale 
se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de 
la cabinetul școlar. 4  
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să 
studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;  
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 1. 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  (adică  693  lei/membru de familie) ; 2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai 
mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane 

 

 

TERMEN: 15  Oct.  2021 

 
CONSIMȚĂMÂNT 

 PRELUCRARE DATE CU CARACTER SENSIBIL 
 

Subsemnatul/a________________________________, în calitate  părinte (tutore legal) al 

____________________________________________consimt, în mod expres, ca Şcoala  
Gimnazială  Mircea Eliade Pitești să colecteze și să prelucreze datele cu caracter personal  ale  mele  şi  
ale  minorului mai  sus  menţionat (nume și prenume, date de contact, adresă, CNP, date medicale, 

date menționate în cartea de identitate / pașaport, alte date _________________________________) 

în scopul acordarii  burselor/rechizitelor, înscrierii  în  SIIIR, la  evaluările  naţionale, la  concursurile  
şcolare, în vederea  întocmirii  situaţiilor  statistice, eliberării  de  adeverinţe, acte  de  studiu, precum 

și comunicarea acestora către alte instituții  precum: Inspectoratul  Şcolar Judeţean  Argeş, Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate,  alte instituții conform legislației în vigoare. 

Menționez că sunt de acord în mod expres cu stocarea acestor date în arhiva Şcolii  Gimnaziale 
Mircea Eliade Pitești. 

Data         Semnătura parintelui 

 


