
 

 

Aprobat, 

Director, 

Doamnă Director, 

 

                Subsemnatul(a),……………….……………………………………………………………………..…, elev(ă) 

la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, clasa…………., vă rog să aprobați acordarea bursei de 

performanță. Solicit aceasta deoarece mă încadrez la categoria olimpiade naționale/internaționale/manifestări 

sportive naționale acreditate de MEN. 

               Media la purtare în semestrul I, anul școlar 2019 – 2020 a fost ………. 

               Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut această opțiune 

în cunoștință de cauză. 

              

 

 

 

Data                                                                                                                                        Semnătura solicitant, 

 

           Semnătura părinte/tutore,    

           

           Semnătura diriginte, 

 

Anexez cererii: 

- copie Carte de Identitate 

- copie diplomă obținută la olimpiadă sau concurs școlar acreditat MEN 

 

 

Doamnei Director al Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu” 



 

 

Aprobat, 

Director, 

Doamnă Director, 

 

                Subsemnatul(a),……………….……………………………………………………………………..…, elev(ă) 

la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, clasa…………., vă rog să aprobați acordarea bursei de 

merit. Solicit aceasta deoarece mă încadrez la categoria media generală mai mare de 8.50. 

               Media generală în semestrul I, anul școlar 2019 – 2020 a fost …………., iar media la purtare a fost ………. 

               Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut această opțiune 

în cunoștință de cauză. 

              

 

 

Data                                                                                                                                        Semnătura solicitant, 

 

         Semnătura părinte/tutore, 

           

           Semnătura diriginte, 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Director al Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu” 

 



 

 

Aprobat, 

Director, 

Doamnă Director, 

 

                Subsemnatul(a),……………….……………………………………………………………………..…, elev(ă) 

la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, clasa…………., vă rog să aprobați acordarea bursei de 

studiu. Solicit aceasta deoarece mă încadrez la categoria rezultate deosebite la învățătură, media generală mai mare de 

7 și venituri lunare medii/membru de familie pe ultimele 3 luni de cel mult 2230 lei (brut). 

               Media generală în semestrul I, anul școlar 2019 – 2020 a fost …………., iar media la purtare a fost ………. 

               Venitul lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni este de ………………… RON. 

               Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut această opțiune 

în cunoștință de cauză. 

  

 

Data                                                                                                                                       Semnătura solicitant. 

 

         Semnătura părinte/tutore, 

         

         Semnătura diriginte, 

Anexez cererii: 

- copie Carte de Identitate 

- copie certificate de naștere sau CI pentru frați/surori/părinți/tutori 

- adeverință salariu pe ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie, decembrie 2019) – VENIT BRUT 

- adeverință de la administrația financiară pentru cei care nu au venituri  

- copie după hotărârea de divorț (dacă este cazul) și talon de pensie alimentară pe ultima lună (dacă este cazul) 

- ultimul talon de șomaj (dacă este cazul) 

- acte doveditoare pentru orice tip de venit permanent (alocație suplimentară, pensie etc.) 

- declarație la notar pentru deținere sau nu terenuri (mai mici de 20.000 m2 în zone colinare/șes; 40.000 m2 în zone de 

munte) 

- adeverințe elevi/studenți pentru frați/surori (dacă este cazul) cu mențiunea că au beneficiat sau nu de burse în 

semestrul I, anul școlar 2019 – 2020. 

 

Doamnei Director al Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu” 



 

 

Aprobat, 

Director, 

Doamnă Director, 

 

                Subsemnatul(a),……………….……………………………………………………………………..…, elev(ă) 

la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, clasa…………., vă rog să aprobați acordarea bursei de 

ajutor social. Solicit aceasta deoarece mă încadrez la categoria venituri nete de maxim 673 lei pe membru de familie. 

               Media la purtare în semestrul I, anul școlar 2019 – 2020 a fost ………. 

               Venitul lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 12 luni este de ………………… RON. 

               Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut această opțiune 

în cunoștință de cauză; de asemenea, știu că pot opta pentru un singur tip de bursă. 

           

Data                                                                                                                                       Semnătura solicitant, 

 

         Semnătura părinte/tutore, 

 

          Semnătura diriginte, 

 

Anexez cererii: 

- copie Carte de Identitate 

- copie certificate de naștere sau CI pentru frați/surori/părinți/tutori 

- adeverință salariu pe ultimele 12 luni (ianuarie – decembrie 2019) – VENIT NET 

- adeverință de la administrația financiară pentru cei care nu au venituri  

- copie după hotărârea de divorț (dacă este cazul) și talon de pensie alimentară pe ultima lună (dacă este cazul) 

- ultimul talon de șomaj (dacă este cazul) 

- acte doveditoare pentru orice tip de venit permanent (alocație suplimentară, pensie etc.) 

- declarație la notar pentru deținere sau nu terenuri (mai mici de 20.000 m2 în zone colinare/șes; 40.000 m2 în zone de 

munte) 

- adeverințe elevi/studenți pentru frați/surori (dacă este cazul) cu mențiunea că au beneficiat sau nu de burse în 

semestrul I, anul școlar 2019 – 2020. 

Doamnei Director al Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu” 



 

 

Aprobat, 

Director, 

Doamnă Director, 

 

                Subsemnatul(a),……………….……………………………………………………………………..…, elev(ă) 

la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, clasa…………., vă rog să aprobați acordarea bursei de 

orfan. Solicit aceasta deoarece mă încadrez la categoria orfan de unul sau ambii părinți. 

               Media la purtare în semestrul I, anul școlar 2019 – 2020 a fost ………. 

               Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut această opțiune 

în cunoștință de cauză; de asemenea, știu că pot opta pentru un singur tip de bursă. 

 

 

 

           

Data                                                                                                                                       Semnătura solicitant, 

 

         Semnătura părinte/tutore, 

         

         Semnătura diriginte, 

 

 

 

Anexez cererii: 

- copie carte de identitate 

- copie certificat de deces 

 

Doamnei Director al Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu 

 



 

 

Aprobat, 

Director, 

Doamnă Director, 

 

                Subsemnatul(a),……………….……………………………………………………………………..…, elev(ă) 

la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, clasa…………., vă rog să aprobați acordarea bursei de 

boală. Solicit aceasta deoarece mă încadrez la categoria bolnavi de boli cronice*). 

               Media la purtare în semestrul I, anul școlar 2019 – 2020 a fost ………. 

               Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut această opțiune 

în cunoștință de cauză; de asemenea, știu că pot opta pentru un singur tip de bursă. 

 

           

Data                                                                                                                                       Semnătura solicitant, 

 

         Semnătura părinte/tutore, 

 

         Semnătura diriginte, 

 

Anexez cererii: 

- copie carte de identitate 

- certificat medical eliberat de medicul specialist și vizat de medicul școlar 

*) bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri 

de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, 

glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care suferă de 

poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor 

 

Doamnei Director al Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu” 

 

 



 

 

Aprobat, 

Director, 

Doamnă Director, 

 

                Subsemnatul(a),……………….……………………………………………………………………..…, elev(ă) 

la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, clasa…………., vă rog să aprobați acordarea bursei pentru 

elevii din mediul rural.  

               Media la purtare în semestrul I, anul școlar 2019 – 2020 a fost .............. 

              Am domiciliul în ................................................................................................................................................... 

(sat/comună, județ) 

              Declar pe propria răspundere că sunt promovat, știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut 

această opțiune în cunoștință de cauză. 

 

           

Data                                                                                                                                      Semnătura solicitant, 

 

         Semnătura părinte/tutore, 

 

         Semnătura diriginte, 

 

 

 

Anexez cererii: 

- copie carte de identitate 

- adeverință eliberată de Primăria din localitatea de domiciliu, care atestă faptul că nu există unitate de învățământ 

liceal pe raza acesteia. 

 

Doamnei Director al Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu” 

 


