
A C T E    N E C E S A R E 

 BURSE  “BANI  DE  LICEU“ 

 
1) CERERE TIP (completată şi semnată de elev si de părintele sau întreţinătorul 

legal) 
Cererea va fi insotita de urmatoarele documente: 

 

2) COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE IDENTITATE al elevului 

3) COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR /REPREZENTANT LEGAL 
4) COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE IDENTITATE  ale celorlalti membrii ai familiei. 

Copiile certificatelor de nastere- si Cartilor de Identitate vor fi insotite de originale pe care dirigintii le 

vor confrunta, semna si vor trece mentiunea “conform cu originalul” (pe copii) 

5) ADEVERINTE DE ELEVI SAU STUDENTI PENTRU FRATI/SURORI 

6) ACTE DOVEDITOARE CARE SA ATESTE STATUTUL DE : orfan,  bolnav,etc.daca este cazul. 

7) ACTE NECESARE IN ORIGINAL PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI: 

          - Adeverinta venit BRUT lunar realizat in ultimele 3 luni – IUNIE-IULIE-AUGUST 2015 

          - Cupon de pensie daca este cazul pe IUNIE – IULIE – AUGUST 2015. 

          - Cupon somaj daca unul dintre parinti sunt someri IUNIE-IULIE –AUGUST 

          - Declaratie pe propie raspundere la notar in original pentru membrii familiei cu venit 0, 

   unde se mentioneaza: “nu am venit, nu detin utilaje agricole, nu am conturi in banci, nu 

am   proprietati in afara celei de domiciliu, nu am cumparat sau vandut autoturism, 

terenuri, nu am fost plecati in strainatate in scopul obtinerii de venituri etc. 

           - Hotarare divort si pensie alimentara – daca este cazul (copie si original pt.confruntare). 

           - Certificat de deces (parinte) unde este cazul.  

8)   ADEVERINTA ANCHETA SOCIALA PRIMARIE (pentru elevii din mediul rural) - 

SITUATIA  MEMBRILOR FAMILIEI,  si mentiunea -DETINERII sau NU  de PAMANT.Cei care detin 

pamant, sa se precizeze care este venitul anual aferent suprafetei agricole. 

 9)   ADEVERINTA DE LA CIRCUMSCRIPTIA FINANCIARA privind veniturile obtinute din alte 

activitati ( inchirieri de locuinte, terenuri agricole etc.).             

 10) ANCHETA SOCIALA  cf.L416/2001, efectuata de autoritatile locale pentru verificarea 

veridicitatii declaratiilor de venit si  a celor referitoare la bunurile familiei( 01.10.-22.10 2015) 

 11)  ADEVERINTA  de la unitatea scolara de unde vine elevul cu media generala si numarul de 

absente nemotivate din anul scolar anterior pentru clasa a IX a sau a celor nou veniti in scoala. 

 

ATENTIE: 

- La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni 

anterioare depunerii dosarului fără a depăşi 150 lei BRUT lunar pe membru de 

familie. 

- NU INTRĂ ÎN CALCUL (- alocaţia de stat, - alocaţia complementara, alocatia 

suplimentara pentru familiile cu multi copii, - burse studiu, -burse sociale, - precum şi 

alte ajutoare cu caracter social acordate elevilor). 

DOSARELE SE VOR DEPUNE LA DIRIGINŢI, CARE VOR VERIFICA 

DOSARELE SI  PÂNĂ ÎN DATA DE 01.10.2015 VOR ÎNREGISTRA 

DOSARELE PE CLASĂ, LA SECRETARIATUL ŞCOLII. 

 

ATENTIE – ELEVUL PIERDE BURSA IN CAZUL IN CARE ARE 20 ABSENTE 

NEMOTIVATE, NOTA LA PURTARE SUB 7,  SAU ELIMINARE 3-5 ZILE. 

       - Conform H.G.1488/2004 si Ordinului 4839/2004. 

 



 

 

 

NUME PRENUME________________________ 

 

    CLASA______________ 

 

NUMAR TOTAL MEMBRI  FAMILIE________ 

 

Din care: 

a)    NR.MEMBRI  CU VENIT _____ 

1._________________ 

2.________________ 

3.________________ 

 

 

b)      NR.MEMBRI FARA VENIT _____ 

 

1._______________________ 

2._______________________ 

3._______________________ 

4._______________________ 

5._______________________ 

6._______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         SEMNATURA, 

 

 

 

 



 
Nr.________din ____________2015 

CERERE 

  Pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” 

  

1.Subsemnatul/Subsemnata____________________________________________________________________________ 

                    (   Nume,initiala tatalui,prenume)    

Fiul/fiica lui______________________si al/a____________________domiciliat/a in_______________________________ 

Str.________________________________nr._______bl._________etj._____ap.______judetul_______________________ 

Cod postal nr______________cod numeric personal_______________________________________________________ 

C.I.seria______nr._________________telefon_____________________________e-mail___________________________ 

Elev / eleva la Colegiul Economic Partenie Cosma  din Oradea jud.Bihor, CLASA ____________. 

2.Venit brut lunar pe membru de familie in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului: 

  

Venit mediu brut pe 

membru de familie 

                                              LUNA Venit mediu brut lunar 

pe membru de familie 

in ultimele 3 luni 

                 IUNIE      IULIE          AUGUST 

     

    

3.Statutul Juridic sau medical              □    orfan 

                                □   urmas al eroilor revolutie 

  □ bolnav care sufera de una dintre boli: TBC,diabet,boli maligne,sindrom de   malbsorbtie grava,i      

nsuficienta renala,astma bronsic, epilepsie,cardiopatie congenitala,hepatita cronica,glaucom,miopie grava, 

handicap locomotor, cei infestati cu virusul HIV sau boli de SIDA. Etc. 

4.       □       Am domiciliul in mediul rular 

 

5. Media generala a anului scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar de protectie sociala este _________  

 

6. Numar absente nemotivate in anul anterior depunerii cererii (adeverinta scoala pt.elevii cls.IX  )      _______. 

Solicit acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie  sociala „Bani de liceu”. 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie folosite  la intocmirea bazelor de date care vor cuprinde 

beneficiarii sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala „bani de liceu” si sa fie partial 

publicate, inclusiv pe internet, cu minim de expunere publica necesara. 

 Cunoscand prevederile art.292 din codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere ca 

toate informatiile declarate sunt corecte, exacte, complete si sustinute de actele autentice depuse. Ma angajez ca in 

cazul schimbarii validitatii informatiilor inainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, sa informez comisia 

despre aceste schimbari. 

 

 Semnatura parintelui,                                                                              Semnatura elevului, 

       _________________________                                                                 __________________________ 

 

 

Rezervat pentru comisie: 

Informatiile sunt corecte si conforme cu actele doveditoare.Cererea se incadreaza in prevederile legale pentru 

acordarea sprijinului elevului, avand un venit mediu lunar brut pe membru de familie realizat in ultimele 3 luni de 

_________ lei. 

Semnatura presedintelui comisiei___________________                       LS._________ 

NOTA: 

Seectiunile 3 si 4 se completeaza in cazul elevilor care se afla in una din aceste situatii. 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL ECONOMIC “PARTENIE COSMA” 

Str. Armatei Române nr. 1A, Oradea, Tel. Fax: +(40)259-436854 

www.colegiuleconomicoradea.ro, e-mail: economicor@rdsor.ro 

 

http://www.colegiuleconomicoradea.ro/
mailto:economicor@rdsor.ro

