
                                                                       

Nr. ______/_______ 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN TIMIŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PARŢA 

Parţa, nr. 128, cod poştal 307396,Telefon/fax 

0256/392107 

e-mail: scoalaparta@yahoo.com 

CUI 29128084 

 

                                                                                      Aprobat, 
                                                Preşedintele comisie de burse 

                                        Prof. ___________________                
 
  

CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL - VENITURI MICI 

 

 Subsemnatul (a)_______________________,   părinte/tutore   legal   al   

elevului/elevei____________________  , din  clasa ___________,   an  şcolar  2021-2022,  domiciliat  

în  localitatea _____________,strada______________________   ,  nr. _____,  

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

ajutor social – venituri mici, pe semestrul___,an școlar 2021-2022 pe care doresc sa o virati in contul 

_______________________________, deschis la banca________________________nume titular 

cont___________________________., CNP titular cont________________________ . 

Menționez că numărul total al membrilor familiei este____ . 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

1. _______________________________________________  

2. _______________________________________________  

3. _______________________________________________  

4. _______________________________________________  

5. _______________________________________________  

6. _______________________________________________  

7. _______________________________________________  

8. _______________________________________________  

9. _______________________________________________  

10. _______________________________________________  

11. _______________________________________________  

12. Extras de cont banca si copie CI titular cont    

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 

realității și iau la   cunoștiință 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    

   

 

 

 

mailto:scoalaparta@yahoo.com


                                                                       

Nr. ______/_______ 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN TIMIŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PARŢA 

Parţa, nr. 128, cod poştal 307396,Telefon/fax 

0256/392107 

e-mail: scoalaparta@yahoo.com 

CUI 29128084 

 

 

Media Sem I________ 2021-2022                                                                                      Aprobat, 
Media la purtare Sem I______ 2021-2022                                           Preşedintele comisie de burse 
Diriginte________________________                                         Prof. ___________________                
Semnătura  ___________________  
 

CERERE PENTRU BURSĂ DE STUDIU 

 
 Subsemnatul (a)_______________________,   părinte/tutore   legal   al   

elevului/elevei____________________  , din  clasa ___________,   an  şcolar  2021-2022,  domiciliat  

în  localitatea _____________,strada______________________   ,  nr. _____,  

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

studiu, pe semestrul___,an școlar 2021-2022 pe care doresc sa o virati in contul 

_______________________________, deschis la banca________________________nume titular 

cont___________________________., CNP titular cont________________________ . 

 

Menționez urmatoarele: 

•  Numărul total al membrilor familiei este____ . 

 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

a) _________________________________ 

b) _________________________________ 

c) _________________________________ 

d) _________________________________ 

e) _________________________________ 

f) _________________________________ 

g) _________________________________ 

h) _________________________________ 

i) _________________________________ 

j) _________________________________ 

k) _________________________________ 

l) Extras de cont banca si copie CI titular cont    

 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 

realității și iau la   cunoștiință 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    

                                 

 

mailto:scoalaparta@yahoo.com


                                                                       

Nr. ______/_______ 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN TIMIŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PARŢA 

Parţa, nr. 128, cod poştal 307396,Telefon/fax 

0256/392107 

e-mail: scoalaparta@yahoo.com 

CUI 29128084 

 

                                                                                    Aprobat, 
                                                Preşedintele comisie de burse 

                                              Prof. ___________________                
  
 

CERERE PENTRU BURSĂ MEDICALĂ 

 
 Subsemnatul (a)_______________________,   părinte/tutore   legal   al   

elevului/elevei____________________  , din  clasa ___________,   an  şcolar  2021-2022,  domiciliat  

în  localitatea _____________,strada______________________   ,  nr. _____,  

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

medicala, pe semestrul___,an școlar 2021-2022 pe care doresc sa o virati in contul 

_______________________________, deschis la banca________________________nume titular 

cont___________________________., CNP titular cont________________________ . 

 

Menționez că fiul/fiica mea suferă de ____________________. 

 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

a) Certificat medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/ de la 

cabinetul școlar . 

       b)  Extras de cont banca si copie CI titular cont .    

 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 

realității și iau la   cunoștiință 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    

  

 

 

 

 

mailto:scoalaparta@yahoo.com


                                                                       

Nr. ______/_______ 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN TIMIŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PARŢA 

Parţa, nr. 128, cod poştal 307396,Telefon/fax 

0256/392107 

e-mail: scoalaparta@yahoo.com 

CUI 29128084 

 

Media generală________ 2020-2021                                                                                      Aprobat, 
Media la purtare______ 2020-2021                                                Preşedintele comisie de burse 
Diriginte________________________                                                Prof. ___________________                
Semnătura  ___________________  
 

CERERE PENTRU BURSĂ ORFAN 

 
 Subsemnatul (a)_______________________,   părinte/tutore   legal   al   

elevului/elevei____________________  , din  clasa ___________,   an  şcolar  2021-2022,  domiciliat  

în  localitatea _____________,strada______________________   ,  nr. _____,  

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

orfan , pe semestrul___,an școlar 2021-2022 pe care doresc sa o virati in contul 

_______________________________, deschis la banca________________________nume titular 

cont___________________________., CNP titular cont________________________ . 

 

 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

1.Certificat deces părinte . 

       2. Extras de cont banca si copie CI titular cont .    

 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 

realității și iau la   cunoștiință 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   

 

 

 

 

 

 

mailto:scoalaparta@yahoo.com


                                                                       

Nr. ______/_______ 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN TIMIŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PARŢA 

Parţa, nr. 128, cod poştal 307396,Telefon/fax 

0256/392107 

e-mail: scoalaparta@yahoo.com 

CUI 29128084 

 

Media generală________ 2020-2021                                                                                      Aprobat, 
Media la purtare______ 2020-2021                                                Preşedintele comisie de burse 
Diriginte________________________                                              Prof. ___________________                
Semnătura  ___________________  
 

CERERE PENTRU BURSĂ MERIT - MEDIE 

 
 Subsemnatul (a)_______________________,   părinte/tutore   legal   al   

elevului/elevei____________________  , din  clasa ___________,   an  şcolar  2021-2022,  domiciliat  

în  localitatea _____________,strada______________________   ,  nr. _____,  

telefon_____________________  , prin prezenta, vă rog să-i acordați  fiului/ fiicei mele bursă merit – 

medie , pe semestrul___,an școlar 2021-2022 pe care doresc sa o virati in contul 

_______________________________, deschis la banca________________________nume titular 

cont___________________________., CNP titular cont________________________ . 

 

 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

1. Act identitate elev . 

       2. Extras de cont banca si copie CI titular cont .    

 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 

realității și iau la   cunoștiință 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   

 

 

 

 

 

 

mailto:scoalaparta@yahoo.com


                                                                       

Nr. ______/_______ 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN TIMIŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PARŢA 

Parţa, nr. 128, cod poştal 307396,Telefon/fax 

0256/392107 

e-mail: scoalaparta@yahoo.com 

CUI 29128084 

 

Media generală________ 2020-2021                                                                                      Aprobat, 
Media la purtare______ 2020-2021                                                Preşedintele comisie de burse 
Diriginte________________________                                                Prof. ___________________                
Semnătura  ___________________  
 

CERERE PENTRU BURSĂ DE MERIT - CONCURSURI 

Subsemnatul (a)_______________________,   părinte/tutore   legal   al   

elevului/elevei____________________  , din  clasa ___________,   an  şcolar  2021-2022,  domiciliat  

în  localitatea _____________,strada______________________   ,  nr. _____,  

telefon_____________________  , prin prezenta, vă rog să-i acordați  fiului/ fiicei mele bursă merit –

concursuri , pe semestrul___,an școlar 2021-2022 pe care doresc sa o virati in contul 

_______________________________, deschis la banca________________________nume titular 

cont___________________________., CNP titular cont________________________ . 

Menționez că am obținut locul _______   la etapele județene  ale olimpiadelor /concursurilor 
cultural-artistice/concursurilor cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico stiințific/ concursurilor 
școlare de nivel național  _________________________________________________organizate de 
MEN în anul școlar 2019-2020. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 
1)______________________________________________    
2) ______________________________________________    
3) ______________________________________________                                                                                          
4)  Extras de cont banca si copie CI titular cont    
 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 

realității și iau la cunoștiință 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 

  

 

 

 

  

mailto:scoalaparta@yahoo.com

