
 
 

CERERE 
 

 
 
Subsemnatul (subsemnata) elev  ................................................................................ 
 
născut(ă) la data de ......................................... în localitatea .......................................... 
 
judeţul ....................., fiul/fiica lui ............................................ şi a ............................. 
 
cod numeric personal ..................................................................., legitimat cu C.I. 
 
sr. .........., nr. ....................., eliberat de .............................................................. 
 
la data de ........................, cu domiciliul în localitatea ....................................................., 
 
str. ..............................................................., nr. ............, bl. ..........., sc. ............., 
 
et. ..............., ap. .........., elev în clasa ....................... vă rog să-mi acordati bursă 
 
socială / studiu în semestrul I an scolar 2020-2021. 
 
 
CLUJ-NAPOCA  
 
data: ........................................  Semnătură 
 
 
 
 
 
DOAMNEI  DIRECTOR  A  LICEULUI DE INFORMATICĂ „TIBERIU  POPOVICIU ” 
 

CLUJ-NAPOCA  

 

 

 



 
Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente* :  
* Solicitantul precizează obligatoriu toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea bursei de ajutor 
social / studiu.  
A.  Venituri realizate (total: 

A=1+2+3+4+5+6+7)  
Acte  doveditoare  
Mama 

Acte doveditoare  
Tata 

1.  Venituri nete salarii    
2.  Pensii    
3.  Alocaţia de stat pentru copii    
4.  Alte ajutoare primite de la stat    
5.  Venituri din spaţii proprii 

închiriate  
  

6.  Venituri din agricultură    
7.  Alte venituri   
8.     
B.  Numărul persoane - total, din 

care aflate în întreţinere:  
  

1.  Numărul elevilor    
2.  Numărul studenţilor    
3.  Numărul copiilor preşcolari    
4.  Numărul altor membri ai 

familiei aflaţi în întreţinere 
legală  

  

C.  Venitul net mediu/ membru 
de familie ( C = A/ B ) 

  

 

Am luat la cunoştinţă faptul că LICEUL DE INFORMATICĂ TIBERIU POPOVICIU Cluj-Napoca virează 
bursele în conturile personale de card. 

 □ ELEVUL are cont de card, nr.___________________________________, deschis la banca 
TRANSILVANIA / nu am cont de card şi, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa de ajutor 
social va fi aprobat, voi deschide un cont de card şi voi comunica la secretariatul scolii, cu număr de 
înregistrare, numărul acestuia şi banca la care a fost deschis. Bursa se va vira, în cuantum echivalent 
pentru perioada retroactivă, în luna următoare celei în care am comunicat numărul contului şi banca 

la care acesta a fost deschis.  

Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că 
nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de elev, restituirea 

bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. Sunt de acord cu verificarea ulterioară a 
documentelor depuse la dosar.  Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea 
eronată va avea drept consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar, 
neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în consideraţie. 

SEMNĂTURĂ  PĂRINTE  



 


