/

Nr.

Aprobat,

Media la purtare An școlar 2020-2021
Diriginte
Semnătura

Preşedintele comisiei de burse:
Prof. Șchiop Alina-Elisabeta

CERERE PENTRU BURSĂ DE PERFORMANȚĂ

Subsemnatul (a)

, părinte/tutore legal al elevului/elevei
, din clasa

localitatea

, an şcolar

, strada _

, domiciliat în
, nr.

, telefon

, ap.

, jud.

, prin prezenta, vă rog să-i acordați fiului/ fiicei mele bursă de

performață, pe semestrul I.
Menționez următoarele
A obținut locul I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor sau concursurilor naționale

-

organizate de MECS
S-a calificat/nu s-a calificat la loturile de pregătire organizate de MECS pentru competițiile

-

internaționale
A obținut locul I, II sau III la etapele naționale ale concursurilor cultural artistice, cu caracter

-

sportiv, sau tehnico-științific de nivel național
organizate de MECS
Anexez următoarele acte doveditoare:
1)
2)
3)
Cont

.

bancar

nume titular cont

,
, CNP titular cont

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității și iau cunoștință de faptul că, în caz
contrar, voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals).

Data

Semnătura părinte
Către Comisia de Burse

.

Nr.

/

Aprobat,
Preşedintele comisiei de burse:
Prof. Șchiop Alina-Elisabeta

Media la purtare An școlar 2020-2021
Diriginte
Semnătura

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ
VENITURI MICI
Subsemnatul (a)

, părinte/tutore legal al elevului/elevei
, din clasa

localitatea

, an şcolar

, domiciliat în

, strada

, nr.

, telefon

, ap.

, jud.

, prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă socială

pentru semestrul I.
Menționez următoarele:
a) Numărul total al membrilor familiei:

;

b) Venitul net total realizat de toți membrii familiei în fiecare lună din ultimele 12 luni este cel trecut
în tabelul următor:
Membru (Nume și preume)
Mama Tata Frate/Soră Frate/Soră Frate/Soră -

Venitul net al familiei din ultimele 12 luni
Sep. Oct.
2020 2020

Nov.
2020

Dec
2020

Ian. Febr. Mar.
2021 2021 2021

Apr.
2021

c) Venitul net realizat de toți membrii familiei în ultimele 12 luni este de
d) Venitul net pe membru de familie este
.
Anexez următoarele acte doveditoare:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
;
5)
;
Cont bancar
nume titular cont

Mai Iun. Iul.
Aug.
2021 2021 2021 2021

.

, CNP titular cont

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității și iau cunoștință de faptul că, în caz
contrar, voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals).

Data

Semnătura părinte
Către Comisia de Burse

,
.

/

Nr.

Aprobat,
Preşedintele comisiei de burse:
Prof. Șchiop Alina-Elisabeta

Media la purtare An școlar 2020-2021
Diriginte
Semnătura

CERERE PENTRU BURSĂ STUDIU
Subsemnatul (a)

, părinte/tutore legal al elevului/elevei
, din clasa

localitatea

, an şcolar

, strada

,domiciliat în
, nr.

, telefon

, ap.

, jud.

prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de

studiu pe semestrul I.
Menționez următoarele:
a) Media generală în anul școlar 2020/2021 este
;
b) Numărul total al membrilor familiei mele:
;
c) Venitul net realizat de toți membrii familiei in în fiecare lună cumulat din ultimele 3 luni este cel
trecut în tabelul următor:
Venitul net realizat pe luni
Iunie
Iulie
2021
2021

Membru (Nume și preume)
Mama Tata Frate/Soră Frate/Soră Frate/Soră -

August
2021

Venitul net realizat
pe ultimele 3 luni

d) Venitul net mediu lunar de familie realizat de toți membrii familiei în ultimele 3 luni este
e) Nu am solicitat/ am solicitat și bursă de perfomanță și/sau bursă de merit.
Anexez următoarele acte doveditoare:
1
2
3
4
5
Cont bancar
nume titular cont

.

;
;
;
;
;
, CNP titular cont

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității și iau cunoștință de faptul că, în caz
contrar, voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals).

Data

_

Semnătura părinte
Către Comisia de Burse

,
.

Nr.

Aprobat,

/

Preşedintele comisiei de burse:

Media la purtare An școlar 2020-2021
Diriginte
Semnătura

Prof. Șchiop Alina-Elisabeta

CERERE PENTRU BURSĂ ORFAN

Subsemnatul (a)

,
, din clasa

localitatea

părinte/tutore legal

, an şcolar

, strada

, domiciliat în
, nr.

, telefon

al elevului/elevei
, ap.

, jud.

, prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de

orfan pe semestrul I.

Anexez următoarele acte doveditoare:
1) Copie certificat de deces.
2) Copie certificate de naştere.
3) Extras de cont BT.
Cont

bancar

nume titular cont

,
, CNP titular cont

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității și iau cunoștință de faptul că, în caz
contrar, voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals).

Data

Semnătura părinte
Către Comisia de Burse

.

Nr.

/

Aprobat,

Media la purtare An școlar 2020-2021
Diriginte
Semnătura

Preşedintele comisiei de burse:
Prof. Șchiop Alina-Elisabeta

CERERE PENTRU BURSĂ ELEVI DIN MEDIU RURAL

Subsemnatul (a)

,
, din clasa

localitatea

părinte/tutore legal

, an şcolar

, strada
, telefon

al elevului/elevei
, domiciliat în

, nr.

, ap.

, jud.

, prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă elevi din

mediu rural pe semestrul I.
Menționez că în localitatea de domiciliu

nu există liceu.

Anexez următoarele documente:
1) Copie carte de identitate părinte şi elev.
2) Adeverință primărie.
3) Extras de cont BT.
Cont bancar
nume titular cont

,
, CNP titular cont

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității și iau cunoștință de faptul că, în caz
contrar, voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals).

Data

Semnătura părinte
Către Comisia de Burse

.

Nr.

/

Aprobat,

Media la purtare An școlar 2020-2021
Diriginte
Semnătura

Preşedintele comisiei de burse:
Prof. Șchiop Alina-Elisabeta

CERERE PENTRU BURSĂ MEDICALĂ

Subsemnatul (a)

,
, din clasa

localitatea

părinte/tutore legal
, an şcolar

, strada

, domiciliat în
, nr.

, telefon

al elevului/elevei
, ap.

, jud.

, prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă

medicală pentru semestrul I.
Menționez că fiul/fiica mea suferă de

.

Anexez următoarele acte doveditoare:
1) Adeverință de la medicul specialist;
2) Extras de cont banca BT;
Cont

bancar

nume titular cont

,
, CNP titular cont

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității și iau cunoștință de faptul că, în caz
contrar, voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals).

Data

Semnătura părinte
Către Comisia de Burse

.

Cerere bursă de merit pentru elevii majori
Nr.

Aprobat,
Preşedintele comisiei de burse:

/

Prof. Șchiop Alina-Elisabeta

Media la purtare An școlar 2020-2021
Media generala An școlar 2020-2021
Diriginte
Semnătură _

CERERE DE ACORDARE A BURSEI DE MERIT

Subsemnatul(a)
școlar

, elev(ă) în clasa
, având CNP

localitatea

, C.I. seria
,

str.

, telefon

,

nr.

, an

, nr.
,

, domiciliat în
ap.

,

jud.

, prin prezenta solicit acordarea BURSEI DE

MERIT pe sem. I, al anului şcolar 2021-2022.

Cont

bancar

nume titular cont

,
, CNP titular cont

Data

Semnătura

Către Comisia de Burse

.

Cerere bursă de merit pentru elevii minori

Aprobat,
Preşedintele comisiei de burse:

/

Nr.

Prof. Șchiop Alina-Elisabeta

Media la purtare An școlar 2020-2021
Media generala An școlar 2020-2021
Diriginte
Semnătură

CERERE DE ACORDARE A BURSEI DE MERIT

Subsemnatul

(a)

elevului/elevei

, din clasa

localitatea
jud.

,
, an şcolar

, strada
, telefon

părinte/tutore

legal

al

, domiciliat în
, nr.

, ap.

,

, prin prezenta solicit acordarea BURSEI DE MERIT pe sem.

I, al anului şcolar 2021-2022.

Cont

bancar

nume titular cont

,
, CNP titular cont

Data

Semnătura

Către Comisia de Burse

.

Nr. înregistrare________data____________
Cod SIRUES ___________

CERERE
Pentru acordarea ajutorului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială
„Bani de liceu”

1. Subsemnatul (a)________________________________________________________________
fiul/ fiica
lui___________________ şi al/a____________________, domiciliat(ă) în localitatea_____________________________,
str._______________________________________________, nr.________, bl._______, sc.______, et. _____, ap._____,
judeţul____________________________, cod poştal______________C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
C.I./B.I. seria_____nr.__/__/__/__/__/__/, telefon__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, e-mail __________________________
elev(ă) la Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” Bârlad, judeţul Vaslui
2. Venitul brut lunar pe membru de familie, în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului:
Venit mediu brut pe
membru de familie

Iunie

Luna/ ________
Iulie
August

Venit mediu brut lunar pe membru de familie,
realizat în ultimele 3 luni.

Suma

3. Statut juridic sau medical
□ orfan
□ urmaş al eroilor revoluţiei
□ bolnav care suferă de una dintre următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă
renală cronică, astmă bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, poliartrită juvenilă,
spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA

4. □ Am domiciliul în mediul rural
5. Media generală a anului şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul
Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este___________.
6. Număr de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului
financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este de__________.
Solicit acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”.
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde
beneficiarii sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” şi să fie parţial
publicate, inclusiv pe internet, cu minimum de expunere publică necesară.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere
că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte, complete şi susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca,
în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez comisia
despre aceste schimbări.
Semnătura reprezentantului legal
______________________________

Semnătura elevului
__________________

Rezervat pentru comisie:
Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează în prevederile
legale pentru acordarea sprijinului financiar, elevul având un venit mediu brut lunar pe membru de familie realizat
în ultimele 3 luni, de____________lei.
Preşedinte comisie
_______________________

L.S.

Notă:
Secţiunile 3 şi 4 se completează numai în cazul elevilor care se află în una dintre acele situaţii.
Numărul de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii de învăţământ se completează de către comisia din
unitatea de învăţământ.

Programul burselor scolare al Asociatiei Dedeman

Anexanr.1

Doamna Presedinte,
Subsemnatul/a

···················································································· ,

domiciliat

in

localitatea

......................................................... str. ...................................................., nr. ......, bl. ......, ap . ........, judetul
..................................... admis in clasa a IX-a la liceul ........................................................................................din
................................................ cu media ....................... , va rog sa binevoiti a-mi aproba acordarea in anul
scolar ............. ./. ............ a bursei scolare pentru elevii claselor a IX-a de liceu cu rezultate scolare foarte
bune dar cu posibilitati materiale red use.
aceasta

Solicit

bursa

din

urmatorul

motiv 2 ................................................................................................. .

.........................................................................................................................................................................
Pentrujustificare anexez urmatoarele documente:

1.

.................... .................................................................................... ..................................................
,

,

2.

3.

......................................................................................................... ..................................................

4.

. ................................................................................................................................................. .........

5.

.., .........................................................................................................................................................

,

,

6.

1 Se va completa cu majuscule numele, initiala latalui si prenumele elevului
2 Se va preciza categoria de problema sociala la care se incadreaza, respecliv: .,sunt orfan de unul/ambii parinti" sau ,,provin
dintr-o casa de copii/plasament familial" sau ,,familia nu dispune de un venit lunar net mediu mai mare decal 300 lei pe mernbru
de familie".

Nota:
Doc11111e11tele flfflSflle s11pli111e11tarfflta de cele stabilite pri11 reg11/a111e11t 1111 s1111t/11ate

V.2019

i11

co11sideratie

7. . ...........................................................................................................................................................
8.

............................................................................................................................................................

9.

............................................................................................................................................................

10.

·· ··· · · ···· ·· · ·"·"···· •"'"' ''''''''''''' '"' ' '' ''' ' '' ' '"'''''' ' ' '''"''"'''''' ''"' "'"' ' ''''''''' '''''' '''' ''' ' ' '' ' '' ''' ' ' '''''' "'''' ' '

Declar pe propria raspundere c a documentele prezentate sunt reale si corecte si cunosc faptul ca
nedeclararea tuturor veniturilor sau declararea falsa a acestora atrage pierderea calitatii de beneficiar al
bursei, restituirea bursei incasate si suportatea consecintelor legale.
Prin depunerea acestei cereri/a documentelor justificative inteleg ca in vederea analizarii cererii,
respectiv daca va fi cazul acordarii bursei si semnarii contractului imi vor fi procesate, in functie de
criteriile din Prezentul Regulament date cu caracter personal conform documenteleor prevazute la Cap.
IV. Prelucrarea acestor date are drept scop analizarea cererii, respectiv daca va fi cazul acordarea unei
burse, semnarea unui contract si ulterior, virarea sumelor aferente acestei burse, pe perioada cuvenita.
Data

Nume, prenume si semnatura elev

Nume, prenume si semnatura reprezentant legal

V.2019

Programul burselor scolare al Asociatiei Dedeman

Anexa nr. 3

Unitatea de invatamant: ............................................

Nr. inreg.............

Localitatea: ............................................................

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

Adeverinta

Adeverim prin prezenta ca .................................................. 2 elev in clasa a ............... din cadrul
unitatii noastre de invatamant, a promovat anul scolar 3

.......... /............. cu

media generala .......... ..

Situatia scolara:
- pe semestrul I a fost urmatoarea:

-

1.

absente nemotivate: ..........

2.

corigente: .............

pe semestrul al II-lea a fast urmatoarea:
1.

absente nemotivate: .............

2.

corigente: ................ ..

Eliberam prezenta pentru a-i servi la intocmirea dosarului pentru bursa acordata de Asociatia
Dedeman.

Director,

LS.

2 Se va completa cu majuscule numele, initiala tatalui si prenumele elevului.
3 Se va lua in calcul anul scalar precedent celui pentru care se solicita bursa.
V.2019

Nr. .......... / din data ..............................
CERERE
privind acordarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă

Subsemnatul/a
legitimat

cu

BI/CI

……………………….......................…………………….....….,
seria

…..…....

nr.

................................,

eliberat

de

................................................................... cu domiciliul în (strada, numărul, blocul,
apartamentul, localitate) …..….……….…......………..……………………………………... în
calitate

de

părinte/

reprezentant

legal

al

copilului

...................................................................................., născut la data de …../…../….……..
(zz/ll/aaaa),

având CNP …………………………………….., înscris în clasa …..……. în cadrul

unității de învățământ ...............................................................................................................,
localitatea ………………………………………….., județul ………………………… având
certificat de orientare școlară și profesională nr. …...……., eliberat la data de
………………..………, valabil până la …………………………………, solicit acordarea
drepturilor bănești conform Hotărârii de Guvern nr. 564/2017.
Prezentei cereri anexez în copie următoarele documente obligatorii conform art.5, din
HG 564/2017:
□ certificatul de naștere al beneficiarului/actul de identitate al beneficiarului, dupa caz;
□ actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
□ certificatul de orientare școlară și profesională, eliberat de CJRAE
□ declaratie pe propria raspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului
cu CES conform careia acesta nu beneficiaza de aceleasi drepturi acordate ca urmare a stabilirii
unei masuri de protectie sociala, al carei model este prevazut in anexa 1;
□ declaratie pe propria raspudnere a beneficiarului major, parintelui sau reprezentantului legal
al copilului cu CES conform careia alocatiile prevazute la art.3 alin 1 vor fi folosite doar in
acest scop, conform modelelor prevazute in anexele 2a) si 2b).
Data,

Semnătură părinte/ reprezentant legal,

…………………………

………………………………………

