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Conditii: 
Respectarea prevederilor Ordinului 5576/7 oct.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilordin invatamantul preuniversitar de stat. 
1. bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3  
luni cel mult egal cu salariul minim pe economie (net 1346) si care indeplinesc simultan conditiile:au media generala 
peste 7.00 si nota 10 la purtare in anul/semestrul anterior celui care se acorda bursa 
2. bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale 
familiei si in situatia scolara a elevilor 
3. documentele se depun la contabilitate in primele 10 zile lucratoare de la inceperea scolii 
 

Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa 
 
 

CERERE ACORDARE BURSA DE STUDIU 

Doamna director, 

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

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

 Anexez urmatoarele acte necesare acordarii bursei solicitate: 

 Adeverinţa de venit(venitul net pe ultimele 3 luni)pentru ambii parinţi(salarii, somaj,pensii,ajutoare 
sociala etc.)din perioada iunie – august 2020, se va specifica in adeverinţa venitul net,eşalonat pe 
fiecare luna corespunzatoare perioadei menţionate; 

 Cupon somaj/pensie/ajutor social daca este cazul; 

 Talon de alocaţie a copiilor,inclusiv alocatia suplimentara in original; 

 Copie dupa certificatele de naştere ale tuturor copiilor aflaţi in intreţinere; 

 Copie carte de identitate parinţi; 

 Adeverinta pentru fraţii care invaţa in alte unitaţi scolare(a se specifica daca beneficiaza de burse 
sociale sau nu); 

 Adeverinţa de venit de la Administraţia Financiara(ANAF),pe ultimele 3 luni: iunie – august 2020, 
pentru parinti, in original; 

 Declaraţie notariala in care sa se specifice ca parinţii/tutorii nu au realizat venituri in perioada iunie – 
august 2020 ; 

 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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