
 
Anexa 4 – venituri mici 

Nr. ……../……………….. 

Aprobat director, 

Mihael Mihalcea 

DOMNULE DIRECTOR, 
Subsemnatul (a ) …………………………………………………………… domiciliat în 

…………….…, strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, sc.……,  et. ….., ap. …, 

sector/judeţ …………….……., telefon ………………………………….., în calitate de 

părinte/tutore/reprezentant legal al elevului (ei) ………………………………………………………/ elev 

major din clasa ……………, de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, vă rog să aprobaţi acordarea 

bursei de ajutor social (venituri mici) conform art. 13 lit. c) din OMECTS 5576/2011 privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat,  pe semestrul I al anului școlar 2020-2021. 

Menţionez că numărul membrilor de familie este ……….., conform documentelor din dosar 

(copie CI/BI părinţi, copie certificiat naştere copii însoţită de adeverinţa de elev). 

Anexez prezentei următoarele: 

- copie certificat naştere elev şi copie CI elev (dacă este cazul); 

- copie C.I.  părinţi; 

- certificat de divorţ dacă este cazul; 

- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii 

dosarului (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019, ianuarie, februarie, martie, aprilie, 

mai, aprilie, iunie, iulie, august 2020), inclusiv alocația suplimentară pentru copii). Dacă unul 

dintre părinți/ambii nu lucrează depun/depune declarație notarială, din care să rezulte că, în lunile 

septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, 

aprilie, iunie, iulie, august 2020 nu au realizat nici un venit; 

- adeverință de venit de la ANAF; 

- copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru frați/ 

surori dacă au peste 18 ani; 

 

 Doresc să cumulez bursa de venituri mici cu bursa de merit; 

 Doresc să cumulez bursa de venituri mici cu bursa studiu. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Am cont la BCR şi doresc ca bursa să fie virată în contul ……………….…………………………. 

 Nu am cont la BCR, dar atasez documentele necesare deschiderii unui cont. 

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

Domnului Director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 


