
                 COLEGIUL TEHNIC 
                  „GEORGE BARIŢIU”  
                        BAIA MARE                                                                                             

___________________________________________________________________________________ 
 

La completarea formularului se taie varianta care nu corespunde 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare sunt exacte și iau la cunoștință că în 
caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în 
vigoare (fals și uz de fals). 
 

 

Nr..................../.................. 2022 

 

Cerere bursă de studiu 

 

Numele şi prenumele elevului: ............................................................................. 

Clasa: …………. 

Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi bursă de studiu în anul școlar 2022-2023. 

Menționez următoarele: 

a) Media generală în anul școlar 2021-2022 sau pentru elevii claselor a IX-a 
media de admitere în învățământul liceal este: ………; 

b) În anul școlar 2021-2022 am acumulat ….. absențe nemotivate; 
c) Numărul total al membrilor familiei mele: ……; 
d) Venitul net total realizat de toți membrii familiei mele în fiecare lună și 

cumulat din ultimele 3 luni este  cel trecut în tabelul următor: 
 
Venit net total al familiei mele pe luna din anul 2022 Venit net total pe ultimele 3 luni 

al  familiei mele IUNIE IULIE AUGUST 

    

e) Venitul net mediu lunar pe membru de familie realizat de toți 
membrii familiei mele în ultimele 3 luni este de ………………; 

f) Nu am solicitat/am solicitat și bursă de performanță și /sau bursă de 
merit.  

 

 

 

Data: ……………… Semnătura părintelui, Semnătura elevului



                             COLEGIUL TEHNIC 
                              „GEORGE BARIŢIU”  
                                     BAIA MARE                                                                                             
___________________________________________________________________________________ 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare sunt exacte și iau la cunoștință că în 
caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în 
vigoare (fals și uz de fals). 
 

 

 
Nr..................../..................2022 
 
 

Cerere bursă de ajutor social tip A 
 

 
Numele şi prenumele elevului: ............................................................................. 
 
Clasa: …………. 
 

Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi bursă de ajutor social tip A (în baza 
venitului net mediu lunar, pe ultimele 12 luni) în anul școlar 2022-2023. 
 

Menționez următoarele: 
 
        

a) Numărul total al membrilor familiei mele: ……; 
b) Venitul net total realizat de toți membrii familiei mele în fiecare lună din 

  ultimele 12 luni este cel trecut în tabelul următor: 
             
   Venit net total al familiei mele din anul 2021-2022 pe luna: 
            

Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. 
             

c) Venitul net total realizat de toți membrii familiei mele în ultimele 12 luni 
  este de ………………;       

d) Venitul net mediu lunar pe membru de familie realizat de toți membrii 
  familiei mele în ultimele 12 luni este de ……………….. . 
 
 
 
 

Data: ………………      Semnătura părintelui,                       Semnătura elevului 
 
 
 
 
 



                             COLEGIUL TEHNIC 
                              „GEORGE BARIŢIU”  
                                     BAIA MARE                                                                                             
___________________________________________________________________________________ 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare sunt exacte și iau la cunoștință că în 
caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în 
vigoare (fals și uz de fals). 
 

 

 
Nr..................../..................2022 

 
 
 

Cerere bursă de ajutor social tip B 
 
 

 
 
 
Numele şi prenumele elevului: ............................................................................. 
 
Clasa: …………. 
 

Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi bursă de ajutor social tip B (în baza 
motivelor speciale) în anul școlar 2022-2023. 
 

Menționez următoarele: 
 

  Sunt în plasament; 
  Sunt orfan de ambii părinți;  
  Sunt orfan de un părinte; 
  Sunt crescut de un singur părinte; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ………………       Semnătura părintelui,                      Semnătura elevului, 
 
 

 



                             COLEGIUL TEHNIC 
                              „GEORGE BARIŢIU”  
                                     BAIA MARE                                                                                             
___________________________________________________________________________________ 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare sunt exacte și iau la cunoștință că în 
caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în 
vigoare (fals și uz de fals). 
 

 

 
Nr..................../..................2022 

 
 

Cerere bursă de ajutor social tip C 
 
 
Numele şi prenumele elevului: ............................................................................. 
 
Clasa: …………. 
 

Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi bursă de ajutor social tip C (în baza 
motivelor medicale) în anul școlar 2022-2023. 

Marcați tipul afecțiunii dumneavoastră: 
 

  boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 
  boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 
  boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 
  boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 
  boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 
  boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 
  boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 
  boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală 

cronică (IRC), indiferent de cauză; 
  boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării 
  boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 
  boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); 
  boli genetice; 
  transplantul de organe, țesuturi și celule, stările post-transplant; 
  orice altă boală, tulburare sau afecțiune, cronică/genetică care necesită tratament 

îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel 
puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile 
enumerate anterior; 

 
 
Data: ………………       Semnătura părintelui,                      Semnătura elevului, 
 
 
 
 


