
 
 

 

Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” - Bistriţa 
 

Str. B-dul Republicii Nr. 8 Cod 420057 
el./Fax: 0363-100.438 

Web: www.cnlr.ro, e-mail: rebreanu@cnlr.ro 
 

 

 
Conditii: 
1.se acorda elevilor care provin din familii care nu realizeaza un venit mediu lunar net,pe ultimele 12 luni,pe membru de familie, mai 
mare de 50% din salariul minim net pe economie,respectiv 673 lei 
2.bursa sociala lit.c) se revizuieste semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei. 
3.actele doveditoare se vor depune in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru; 
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CERERE ACORDARE BURSA SOCIALA  

Lit.c) VENITURI MICI 

Doamna director, 

 

 Subsemnata/subsemnatul..........................................................................elev/parintele/tutorele 

elevului...............................................................in clasa .........va rog sa-mi aprobaţi acordarea unei burse 
sociale pentru pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021. 

 Anexez urmatoarele acte necesare acordarii bursei solicitate: 

 Copie carte de identitate parinti; 

 Copie carte de identitate/certificat de nastere atat pentru elevul in cauza cat si pentru ceilalti copii 
aflati in intretinele; 

 Copie certificat casatorie parinti/hotarare divort + incredintare minor, unde este cazul; 

 Adeverinta de venit net de la locul de munca al parintilor pe ultimele 12 luni(septembrie 2019 - august 
2020),defalcat pe fiecare luna + valoarea tichetelor de masa/cadou/vacanta, unde este cazul; 

 Declaratie notariala pentru parintele neangajat, din care sa rezulte ca nu a realizat venituri in perioada 
septembrie 2019 – august 2020 si nu detin in proprietate terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 
20.000 mp in zonele colinare si de şes si de 40.000 mp in zonele montane; 

 Cupoane pensie, in original, pentru ultimele 12 luni(septembrie 2019 – august 2020),unde este cazul; 

 Adeverinta somaj ,pentru ultimele 12 luni, unde este caz; 

 Taloane alocatie pentru toti copiii aflati in intretinere; 

 Adeverinta de venit de la Administratia Financiara(ANAF), pe ultimele 12 luni(septembrie 2019 – 
august 2020), pentru ambii parinti; 

 Adeverinta  frati/surori care sunt elevi sau studenti; 

 Adeverinta de la secretariatul CNLR cu media generala a anului/semestrului trecut si nota la purtare; 

 Cont IBAN deschis la banca BCR pe numele copilului; 
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