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dosarul va fi aprobat doar în baza Ordin nr.5870/22.12.2022, art.10, alin.1b) și c) 

 

Cerere pentru Bursa de studiu 

 

 

 

Subsemnatul(a)___________________________________, domiciliat(ă) în loc.________________, 

sectorul ___strada______________, nr. ____, având CNP___________________________________ 

posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data 

de __________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_________________________________ 

CNP ___________________________  născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa ______ la 

Colegiul National Catolic Sf. Iosif Bacau,  înaintez spre aprobare şi verificare/reactualizare dosarul 

pentru obţinerea Bursei de studiu în semestrul al II-lea, anul şcolar 2021-2022. 

 

Menționez că: 

1. Familia mea se compune din_______membri. 

2. În anul școlar 2021-2022, semestrul I a obținut media generală _______și un număr de _______ 

absențe nemotivate. 

 
Anexez la cerere următoarele documente pentru susţinerea cererii mele: 
1) copie certificat de naștere al elevului; 

2) copii ale buletinelor/ cartilor de identitate ale parintilor; 

3) copii ale certificatelor de nastere şi ale buletinelor/ cartilor de identitate (daca este cazul), ale celorlalti membri ai 

familiei, 

aflati în întretinerea parintilor; 

4) declaratii notariale pe propria raspundere ale parintilor, pentru cei care nu au venituri; nu obtin veniturile nete din 

activitati de exploatare a proprietatilor personale ale familiei: terenuri agricole, paduri, chirii, etc, primesc sau nu alocatie 

complementara si unde este cazul ca este parinte unic intretinator; 

5) adeverinte/cupon privind cuantumul alocatiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale; 

6) documente justificative privind veniturile pentru acordarea bursei sociale şi ale parintilor acestora, dupa caz: 

a. adeverință de venit net pe ultimile 3 luni pentru ambii părinți, de la locul de muncă; 

b. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care 

se iau în considerare; 

c. adeverință de șomaj; 

d. cupon/extras cont alocație copii și alocație suplimentară (unde e cazul); 

7) copie a hotărârii judecatorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, se completează cu adeverința/ cupoane privind 

cuantumul pensiei alimentare, pentru elev şi frații acestuia; 

8) documente jutificative de la Administrația Financiară (ANAF) privind veniturile nete obținute din activități autorizate 

(de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale) pe ultimele 3 luni (octombrie - 

decembrie 2021); 

9) extras de cont (actualizat, unde e cazul). 
 
 

DATA_______________       Numele şi prenumele solicitantului  

 

 

Semnătura solicitantului  

 

Am verificat, 

Nume si prenume diriginte 

Semnătura _______________
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