
CERERILE ÎNSOŢITE DE DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE VOR FI TRIMISE SCANAT, PRIN E-MAIL, 
DIRIGINTELUI/ÎNVĂŢĂTORULUI 

 
DOAMNA DIRECTOR, 

 
                     

Subsemnatul/a  ____________________________________________ 
elev în clasa ________ la Liceul Teoretic ”Jean Monnet”, an școlar  2021-2022, 
domiciliat în _____________________________________________________, 
cod numeric_________________________vă rog a-mi aproba acordarea bursei de 
performanță / de merit / studiu / socială pe semestrul I, an școlar 2021-2022. 

Menționez că în anul școlar 2020 - 2021 am avut media generală ________, 
media la  purtare _____  și un număr de _________ absențe nemotivate pe semestrul 
II.  
 Anexez următoarele documente justificative ale solicitării mele(în copie): 
 

1. Pentru bursa de performanță: 
• Diplomă/e obținute la olimpiade și concursuri școlare naționale, etapa 

națională, finanțate  de ME, la care am obținut premii, după cum urmează: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________  
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

2. Pentru bursa de merit: 
a) Numai clasele VI-VIII si X-XII –( media anuală la purtare şi media generală între 

8.5 -10, an şcolar 2020 - 2021, se verifică de către diriginte din catalog); 
b) Diplomă/e obtinută/e la olimpiade și concursuri școlare naționale, etapa 

municipală, finanțate de ME, la care am obținut premii, după cum urmează: 
                   __________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________  

                __________________________________________________ 
 

3. Pentru bursa de studiu ( numai gimnaziu și liceu): 
• Copie carnet note (paginile cu medii): media semestrială mai mare de 7, media 10 

la purtare, cel mult 9 absențe nemotivate; 
• Adeverință părinți cu venitul lunar pe ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST). 



 
4. Pentru bursa socială: 

a) Medicală – certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ 
medicul cabinetului școlar; 

b) Orfan – copie certificat de deces; 
c) Venituri mici: 

• Adeverință părinți cu venitul lunar pe ultimele 12 luni 
(septembrie 2020- august 2021); 

• Declarație notarială că părinții nu dețin terenuri agricole ≥  20.000 m2 
(deal, câmpie) și 40.000 m2 (munte); 

• Dovezi alte venituri (alocații, burse, etc. – ale fraților/ surorilor 
aflați/aflate în întreținerea părinților). 

d)   Mediul rural (numai elevi liceu): 
• Copie CI din care sa reiasa domiciliu / resedinta 
• Adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu / resedinta, care 

sa confirme ca in localitatenu exista liceu profilul / specializarea 
respectiv(a). 

  
 

Data                                                                       Semnatură, 
____________                                               _______________ 

 
                                                                         Semnatură părinte, 

(pentru elevii claselor I – VIII) 
                                                                        _______________ 

       
                                                                             Confirm cele de mai  sus 

                                                                                                                        Diriginte, 
                                                                                                      _______________ 

 
 
 
                                                                                       

Doamnei Director a Liceului Teoretic ,, Jean Monnet,, 
 
 

TERMEN DE DEPUNERE A CERERII + ACTE DOVEDITOARE 
 
 

( 13.09.2021 – 24.09.2021) 


