
 

LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” 
B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti, 
Telefon: 0212560083, Fax: 0212560075 
E-mail: gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com 

 
 

Nr.______/____________ 

 

Media la purtare an școlar 2019/2020: ________ 

Nume diriginte: _____________________________________ 

Semnătură diriginte: _______________ 

 

 

CERERE PENTRU BURSĂ DE PERFORMANȚĂ 

 

Nume și prenume părinte: _________________________________________________ 

Nume și prenume elev/ă: __________________________________________________ 

Clasa: __________ 

 

Prin prezenta, vă rog să-i acordați fiului/ fiicei mele bursă de performanță pe anul școlar 20___/20___ 

Menționez următoarele 

- Am obținut locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor sau concursurilor școlare naționale 
organizate de MEN: _____________________________________________________; 

 
- M-am calificat la loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale: 

_____________________________________________________________________________; 
 
- Am obținut locul I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN: 
__________________________________________________________________________ 

 
Anexez următoarele acte doveditoare: 

 
1) ____________________________________________ 
2) ____________________________________________ 
3) ____________________________________________ 

 
 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității. 
 
 
 
 
 
Data: _________________                                               Semnătură părinte: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” 
B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti, 
Telefon: 0212560083, Fax: 0212560075 
E-mail: gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com 

 
 

Nr.______/____________ 

 

Media generală  an școlar 2020/2021: ________ 

Media la purtare an școlar 2020/2021: ________ 

Nume diriginte: _____________________________________ 

Semnătură diriginte: _______________ 

 

 

 

CERERE PENTRU BURSĂ DE MERIT 

 

Nume și prenume părinte: _________________________________________________ 

Nume și prenume elev/ă: __________________________________________________ 

Clasa: __________ 

 

Prin prezenta, vă rog să-i acordați fiului/ fiicei mele bursă de merit pe semestrul I anul școlar 2019/2020. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

 Copie certificat naștere elev; 

 Copie act de identitate elev; 

 Adeverință din care rezultă media generală și media la purtare pentru  anul școlar 2019/2020. 
 
 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității. 
 
 
 
 
Data: _________________                                               Semnătură părinte: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” 
B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti, 
Telefon: 0212560083, Fax: 0212560075 
E-mail: gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com 

 
 

Nr.______/____________ 

 

Media generală an școlar 2019/2020: ________ 

Media la purtare an școlar 2019/2020: ________ 

Nume diriginte: _____________________________________ 

Semnătură diriginte: _______________ 

 

 

CERERE PENTRU BURSĂ DE STUDIU 

 

Nume și prenume părinte: _________________________________________________ 

Nume și prenume elev/ă: __________________________________________________ 

Clasa: __________ 

 

Prin prezenta, vă rog să-i acordați fiului/ fiicei mele bursă de studiu pe semestrul I anul școlar 

2019/2020. 

Menționez că numărul total al membrilor familiei este: __________. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

 Copie certificat naștere elev; 

 Copie act de identitate elev; 

 Copii acte de identitate/certificate de naștere ale celorlalți membri ai familiei; 

 Adeverințe cu venituri nete realizate pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2020)/taloane de pensie 
pentru ambii părinți; 

 Talon alocație suplimentară; 

 Acte doveditoare pensie alimentară; 

 Adeverințe referitoare la deținerea de terenuri agricole în zonele colinare, de șes, montane (nu dețin 
terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000m2 în zonele colinare și de șes și de 40.000m2 
în zonele montane); 

 Declarație notarială în care să se specifice că părinții/tutorii nu realizează venituri și nu dețin terenuri 
agricole cu o suprafață mai mare de 20.000m2 în zonele colinare și de șes și de 40.000m2 în zonele 
montane); 

 Adeverințe de la ceilalți frați cu mențiunea că beneficiază sau nu de bursă și cuantumul acesteia; 

 Adeverință fiscală pentru fiecare părinte/tutore de la ANAF; 
 
 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității. 
 
 
 
 
Data: _________________                                               Semnătură părinte: _______________ 
 



 

LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” 
B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti, 
Telefon: 0212560083, Fax: 0212560075 
E-mail: gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com 

 
 

Nr.______/____________ 

 

Media la purtare an școlar 2019/2020: ________ 

Nume diriginte: _____________________________________ 

Semnătură diriginte: _______________ 

 

 

CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL 

C. BURSA DE VENITURI MICI 

 

Nume și prenume părinte: _________________________________________________ 

Nume și prenume elev/ă: __________________________________________________ 

Clasa: __________ 

 

Prin prezenta, vă rog să-i acordați fiului/ fiicei mele bursă socială pe semestrul I anul școlar 2020/2021. 

Menționez că numărul total al membrilor familiei este: __________. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

 Copie certificat naștere elev; 

 Copie act de identitate elev; 

 Copii acte de identitate/certificate de naștere ale celorlalți membri ai familiei; 

 Adeverințe cu venituri nete realizate pe ultimele 12 luni (septembrie 2019-august 2020)/taloane de 
pensie pentru ambii părinți; 

 Talon alocație suplimentară; 

 Acte doveditoare pensie alimentară; 

 Adeverințe referitoare la deținerea de terenuri agricole în zonele colinare, de șes, montane (nu 
dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000m2 în zonele colinare și de șes și de 
40.000m2 în zonele montane); 

 Declarație notarială în care să se specifice că părinții/tutorii nu realizează venituri și nu dețin 
terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000m2 în zonele colinare și de șes și de 40.000m2 
în zonele montane); 

 Adeverințe de la ceilalți frați cu mențiunea că beneficiază sau nu de bursă și cuantumul acesteia; 

 Adeverință fiscală pentru fiecare părinte/tutore de la ANAF. 

 
 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității. 
 
 
 
 
Data: _________________                                               Semnătură părinte: _______________ 



 

LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” 
B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti, 
Telefon: 0212560083, Fax: 0212560075 
E-mail: gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com 

 
 

Nr.______/____________ 

 

Media la purtare an școlar 2019/2020: ________ 

Nume diriginte: _____________________________________ 

Semnătură diriginte: _______________ 

 

 

CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL 

A. BURSA DE ORFANI 

 

Nume și prenume părinte: _________________________________________________ 

Nume și prenume elev/ă: __________________________________________________ 

Clasa: __________ 

 

Prin prezenta, vă rog să-i acordați fiului/ fiicei mele bursă socială-de orfani pe semestrul I anul școlar 

2020/2021. 

Menționez că numărul total al membrilor familiei este: __________. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

 Copie certificat naștere elev; 

 Copie act de identitate elev; 

 Copii acte de identitate/certificate de naștere ale celorlalți membri ai familiei; 

 Copie certificat de deces al părintelui. 

 
 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității. 
 
 
 
 
Data: _________________                                               Semnătură părinte: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” 
B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti, 
Telefon: 0212560083, Fax: 0212560075 
E-mail: gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com 

 
 

Nr.______/____________ 

 

Media la purtare an școlar 2019/2020: ________ 

Nume diriginte: _____________________________________ 

Semnătură diriginte: _______________ 

 

 

 

CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL 

A. BURSĂ MEDICALĂ 

 

Nume și prenume părinte: _________________________________________________ 

Nume și prenume elev/ă: __________________________________________________ 

Clasa: __________ 

 

Prin prezenta, vă rog să-i acordați fiului/ fiicei mele bursă socială-medicală pe semestrul I anul școlar 

2020/2021. 

Menționez că numărul total al membrilor familiei este: __________. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

 Copie certificat naștere elev; 

 Copie act de identitate elev; 

 Copii acte de identitate/certificate de naștere ale celorlalți membri ai familiei; 

 Certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la 
cabinetul școlar care să ateste statutul medical de bolnav de TBC, diabet, boală malignă, sindrom 
de malabsorbție gravă, insuficiență renală cronică, astmă bronșic, epilepsie, cardiopatie 
congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestat cu virusul HIV sau 
bolnavi de SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap 
locomotor, tulburări de spectru autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, fibroză 
chistică și cu orice alte alte boli cronice. 

 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității. 
 
 
 
 
Data: _________________                                               Semnătură părinte: _______________ 
 
 
 
 
 
 



 

LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” 
B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti, 
Telefon: 0212560083, Fax: 0212560075 
E-mail: gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com 

 
 

Nr.______/____________ 

 

Media la purtare an școlar 2019/2020: ________ 

Nume diriginte: _____________________________________ 

Semnătură diriginte: _______________ 

 

 

 

CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL 

B. BURSA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL 

 

Nume și prenume părinte: _________________________________________________ 

Nume și prenume elev/ă: __________________________________________________ 

Clasa: __________ 

 

Prin prezenta, vă rog să-i acordați fiului/ fiicei mele bursă socială-mediu rural pe semestrul I anul școlar 

2020/2021. 

Menționez că numărul total al membrilor familiei este: __________. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

 Copie certificat naștere elev; 

 Copie act de identitate elev; 

 Copii acte de identitate/certificate de naștere ale celorlalți membri ai familiei; 

 Adeverință eliberată de primărie/consiliul local pentru elevii din mediul rural care să ateste faptul că 
pe raza localității de domiciliu nu există instituție de învățământ liceal. 

 
 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității. 
 
 
 
 
Data: _________________                                               Semnătură părinte: _______________ 
 


