
 
CERERE BURSA  SEMESTRUL II 

                                                                                                                      

 

 

Domnule Director, 

 

 

 Subsemnatul  /  a  _______________________________________ elev/ a în clasa a ___________ 

an școlar ______ - _______,  vă rog să binevoiţi a - mi acorda bursa  ____________________________  

pe  semestrul al II-lea  al anului școlar curent.  

 Media generală din Semestrul I ______________  

  Media la purtare din Semestrul I 10 (zece)  

 

Anexez următoarele documente: 

 

EXTRAS CONT BANCA TRANSILVANIA sau ALPHA BANK  

 

Bursa de performanță : 

- copia diplomei de la olimpiada sau concursul școlar național organizate de MECTS  locurile  I II III 

- dovada calificării in loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale 

- copia diplomei de la etapele naționale ale competițiilor / concursurilor cultural artistice, cu caracter 

sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MECTS locurile I, II, II 

Bursa de merit: 

- copia diplomei de la olimpiada sau concursul școlar județean  organizate de MECTS  locurile  I,II III 

- copia diplomei de la etapele județene  ale competițiilor / concursurilor cultural artistice, cu caracter 

sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MECTS locurile I, II, II 

Bursa de studiu: 

- adeverințe de venit pentru ultimele 3 luni, taloane pensie, șomaj  și alocație, adeverința de elev și 

certificate de naștere de la frați/surori, acte de identitate părinți, declarații notariale, adeverințe ca nu 

de.in terenuri agricole  etc.  

Bursa de ajutor social : 

- ORFANI      copia certificatului de deces a  părintelui decedat (dacă nu a fost depusă în Semestrul I) 

- MEDICALA    originalul certificatului medical (dacă nu a fost depusă în Semestrul I) 

- VENITURI MICI  adeverințe de venit pentru ultimele 12  luni, taloane pensie, șomaj  și alocație, 

adeverința de elev și certificate de naștere de la frați/surori, acte de identitate părinți, declarații 

notariale, adeverințe că nu dețin terenuri agricole,  ancheta sociala eliberata de primăria pe raza 

căruia se află domiciliul etc.  

- MEDIUL RURAL – copia cărții de identitate care să ateste domiciliul elevului. 

 

 

 Mediaș, 

 ______________________ 

 

 

 Diriginte (nume, semnătura),   Elev (semnătura),  

 ______________________________ __________________ 


