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                                  Către Comisia de acordare a burselor din cadrul  

                                           Colegiului Național “Dragoș Vodă” 
Subsemnatul/Subsemnata………………………………………………….părinte al 

elevului/elevei în clasa ………………………, la Colegiul Național “Dragoș Vodă” din Sighetu-

Marmației, prin prezenta solicit acordarea bursei de ajutor social, în annul școlar 2021-2022, 

semestrul II, în conformitate cu H.G. 5576/2011 și art. 82, alin. (3) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011. 

În susținerea acestei solicitări, declar pe proprie răspundere următoarele: 

Conform criteriilor de acordare a burselor din OME 5870/22.12.2021, art. 14, alin.1, mă încadrez 

la punctul: 

A 

Media venitului permanent al tatălui (ianuarie 

2021-decembrie 2021) 

 

Media venitului net permanent al mamei 

(ianuarie 2021-decembrie 2021) 

 

Venituri din alocația complementară  

Nr. membrilor din care este compusă familia  

Venitul net pe membru  

 

Atașez următoarele acte doveditoare: adeverințe de salariu sau cupoane de pensie, șomaj, 

cupoane de alocație complementară, copii CI/CN pentru fiecare membru al familiei, adeverință 

ANAF, anchetă socială, adeverință venit agricol, adeverință elev/student frați (dacă a avut sau nu 

bursă și cuantumul ei), declarații pe proprie răspundere a părinților legalizată la notar în cazul în 

care nu lucrează. 

B 

Atașez următoarele acte doveditoare copii: certificate de deces, hotărâri judecătorești, dovezi ale 

măsurilor de protecție social instituite sau alte documente justificative 

C 

Atașez următoarele acte doveditoare: adeverință tip A5 eliberată de medical specialist și avizată 

de medicul de familie/medical de la cabinetul școlar sau certificate de încadrare în gradul de 

handicap. 

D 

Atașez următoarele acte doveditoare:  copie CI și,declarație pe proprie răspundere părinte/elev 

major (Anexa1) 

 

Data …………………….                                                 Semnătura ……………………. 

 

Diriginte, prof. 

…………………………………………………………………………………………. 

Propun acordarea bursei de ajutor social, conf. H.G. 5576/2011 și art. 82, alin. (3) din Legea 

Educației Naționale nr1/2011, OME 5870/22.12.2021, elevului/elevei 

………………………………………………….., în annul școlar 2021-2022, semestrul II. 

Confirm exactitatea situației prezentate de elev în cerere. 

 

Data……………………                                       Diriginte…………………….. 
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