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COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 

„REGINA MARIA” DEVA 
Ministerul Educației  

           

APROBAT, 

         DIRECTOR, 

        

 

DOAMNA DIRECTOR, 

 

 Subsemnatu( a) ____________________________________________, părinte al 

elevului_______________________________________, din clasa ______________, an școlar 

20__/20__, vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea bursei sociale pentru semestrul _____, întrucât 

consider că îndeplinesc condițiile pentru bursă socială prevăzută la lit.c) din ordinul 5576/2011 emis de 

MECTS (familii cu venituri foarte mici). 

 Pentru aceasta anexez următoarele acte doveditoare: 

1. Adeverințe sau cupoane de pensie/ șomaj, pentru toți membrii majori din familie, cu venitul net 

pe ultimele 12 luni (_____20__ - _____20____) realizat din salarii, pensie socială, ajutor de șomaj, 

pensie de vârstă, de boală, alocație plasament, indemnizație de creștere a copilului, privatizări, 

venituri agricole, Ordonanțe de Guvern. Etc. 

_______________________ lei  ( venitul familiei/ 12 luni) 

2. Alocația de stat pentru toți copii care beneficiază  

___________ lei x ________ copii x ______luni = __________ lei 

3. Declarație noatarială pentru totți membrii majori din familie care nu beneficiază de veniturile 

specificate la pct.1 din cerere. 

4. Acte doveditoare, în copie xerox, din care să rezulte numărul membrilor de familie (certificate de 

naștere, de căsătorie,sentința judecătorească pentru tutori, divorț, etc., CI/BI din care să rezulte ca 

membrii familiei locuiesc la aceeași adresă) ________ membri în familie (mama, tata,___ copii) 

5. Adeverințe că sunt elevi sau studenți pentru ceilalți frați/ surori din care să rezulte daca primesc 

sau nu bursă socială. 

6. Adeverință de la Primaria și Serviciul Financiar din care să rezulte dacă primesc ajutor social 

acordat de primărie, dacă dețin sau nu teren agricol(cu specificația suprafeței și a venitului agricol), 

dacă sunt sau nu privatizați 

7. Cupon pensie de urmaș/ pensie alimentară – dacă este cazul 

8. Bursa socială obținută în anul școlar 20___-20_____ 

_______lei x ________ copii x ______ luni = ____________ lei 

 

TOTAL VENITURI/ FAMILIE/ 12 LUNI :____________ LEI 

TOTAL VENIT/ MEMBRU FAMILIE/ LUNĂ _________LEI 

 

 

VIZAT,       SEMNĂTURA, 

Președinte Comisie Burse   Diriginte/ Învățător  Părinte/ elev 

Consilier educativ 

Prof. ________________  ___________________  _________________ 
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