
COLEGIUL NAŢIONAL „BARBU ŞTIRBEI” 

CĂLĂRAŞI  

Str. Eroilor Revoluţiei 22 decembrie 1989, Nr. 36  

Telefon 0242312968 

Fax – 0242312343 

E-mail: cn.barbustirbei@gmail.com 

 

Cerere bursă de ajutor social tip a 
 
Numele şi prenumele elevului: ........................................................................ 

Clasa: …………. 

Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi bursă de ajutor social tip a (în baza motivelor 

medicale sau familiale speciale) in semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018. 

Menționez următoarele: 

 Sunt / nu sunt orfan de ambii părinți; 

 Sunt / nu sunt bolnav de: 

1) TBC şi mă aflu în evidenţa dispensarului şcolar; 

2) diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficienţe renale 

cronice,astm bronşic, epilepsie,cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie 

gravă, boli imunologice, SIDA; 

3) poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, 

handicap locomotor. 

4) Media generala  in anul scolar 2016/2017  este de ………. Si media generala pe sem. I 

din anul scolar 2017/2018 este de ………… . 

5) Media generala la purtare in anul scolar 2016/2017  este de …….  si media generala la 

purtare pe semestrul I al anului scolar 2017/2018 este de …….. 

6) Numarul de absente  nemotivate  in anul scolar 2016/2017 este de ……… si in 

semestrul I din anul scolar 2017/2018 este de …….. 

7). Am /Nu am beneficiat de alta bursa acordata de statul roman in anul scolar 2016/2017 

si semestrul I al anului scolar 2017/2018. 

Declar pe propria raspundere ca informatiile de mai sus si actele doveditoare sunt 

exacte si iau la cunostinta  ca in caz contrar voi pierde dreptul la bursa pe toata perioada 

care urmeaza si voi suporta consecintele legislatiei in vigoare (fals si uz de fals). 

Nota: Fiecare dosar depus va fi insotit de un OPIS si va contine in aceasta ordine: 

cererea tip privind acordarea bursei, documente doveditoare (toate paginile vor fi 

numerotate si semnate de catre candidat). 

 

Data:………………….         Semnatura parintelui                     Semnatura elevului,  



COLEGIUL NAŢIONAL „BARBU ŞTIRBEI” 

CĂLĂRAŞI 

Str. Eroilor Revoluţiei 22 decembrie 1989, Nr. 36  

Telefon 0242312968 

Fax – 0242312343 

E-mail: cn.barbustirbei@gmail.com 

 

Cerere bursă de ajutor social tip b 
Numele şi prenumele elevului:  .....................................................................................  

Clasa:  ..................  

Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi bursă de ajutor social tip b (în baza 

venitului net mediu lunar, pe ultimele 12 luni) in semestrul al II-lea al anului 

şcolar 2016-2017. 

Menţionez următoarele: 

a) Membrii familiei nu deţin / deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai 

mare de 20.000 mp; 

b) Numărul total al membrilor familiei mele este de ……….. ; 

c) Venitul net total realizat de toţi membrii familiei mele în fiecare lună 

din ultimele 12 luni este cel trecut în tabelul următor: 
 

   Venit net total al familiei mele din anul 2017  pe luna    

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai. Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

            

d) Venitul net total realizat de toţi membrii familiei mele în ultimele 12 

luni este de ................... ; 

e) Venitul net mediu lunar pe membru de familie realizat de toţi membrii 

familiei mele în ultimele 12 luni este de ...................................  

f) Media generala in anul scolar 2016-2017 este de …….si sem. I anul scolar 

2017-2018 este de …………. 

g) Numarul absentelor  nemotivate in anul scolar 2016-2017 este de  ……. 

si  din sem.I anul scolar 2017-2018 este de ….….. 

h) Media la purtare  in anul  scolar 2016-2017 este de …..si  in sem.I din 

anul scolar 2017-2018 este de ………… 

i) Am /Nu am beneficiat de alta bursa acordata de statul roman in anul 

scolar 2016-2017 si sem.I anul scolar  2017-2018 

j) Am/Nu am surori/frati care beneficiaza de acest tip de bursa. 
 

Declar pe propria raspundere ca informatiile de mai sus si actele doveditoare sunt 

exacte si iau la cunostinta  ca in caz contrar voi pierde dreptul la bursa pe toata perioada 

care urmeaza si voi suporta consecintele legislatiei in vigoare (fals si uz de fals). 

Nota: Fiecare dosar depus va fi insotit de un OPIS si va contine in aceasta ordine: 

cererea tip privind acordarea bursei, documente doveditoare (toate paginile vor fi 

numerotate si semnate de catre candidat). 

 

Data:………………….         Semnatura parintelui                     Semnatura elevului,  

 


