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                                                                                  Nr. ................./..................                                                                                                  

 

Domnule Director, 

 

Subsemnatul (a),.................................................................................................., 

elev major, din clasa ..............., de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, vă rog să-

mi aprobaţi cererea pentru obținerea bursei de ajutor social – pentru venituri mici, 

pentru semestrul I, anul şcolar 2021 – 2022. 

 

Menționez că în anul școlar 2020-2021 am avut media generală ..............  și 

media la purtare ................  . 

 

Anexez cererii : 

o Copie certificat de naștere elev/elevă; 

o Copie C.I. elev/eleva; 

o Copie C.I. părinți; 

o Copie certificat de divorț, dacă este cazul; 

o Acte doveditoare, în original, privind veniturile mici pe ultimele 12 

luni, anterioare depunerii dosarului: 

1. Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 12 

luni (septembrie 2020 – august 2021) de la ambii părinți; 

2. Alocație suplimentară pentru copii, dacă este cazul; 

3. Dacă unul dintre părinți sau ambii părinți NU LUCREAZĂ, 

depun individual declarație notarială din care sa reiasă că în 

lunile septembrie 2020 – august 2021 nu au realizat niciun 

venit. 

4. Adeverința de la primărie din care sa reiasă că părintele NU 

deține terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, 

în zonele colinare și de șes, și de 40 000 mp, în zonele 

montane, pentru ambii părinți; 
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5. De la Administrația Financiară, ambii părinți vor depune 

adeverințe de venit pentru anii 2020 și 2021 ( din care să reiasă 

că părintele NU a obținut venituri impozabile); 

6. Copie certificate de naștere frați/surori și adeverință de la 

școală/ universitate - pentru cei peste 18 ani; 

7. Taloanele de alocație (pentru elev și frații acestuia, sau extras 

de cont bancar cu valoarea alocației din ultimele 12 luni); 

8. Dacă fratele/sora elevului lucrează se vor anexa la dosar 

adeverință cu salariul net pe ultimele 12 luni (septembrie 2020 

– august 2021), de la Administrația Financiară adeverințe de 

venit pentru anii 2020 și 2021 din care să reiasă ca fratele/sora 

NU are venituri impozabile, iar de la Primărie adeverință din 

care sa reiasă ca fratele/sora NU deține terenuri. 

 

 

 

IBAN ( CONT BANCAR PE NUMELE ELEVULUI) 

 

 

 

 

 

Data: ............................................. 

Semnătura: ................................ 

  

 

  

 

 

Domnului Director al Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, sect. 4, Bucureşti 

 


