
Școala Gimnazială Nr. 56  
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, Bucureşti 
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25 
Telefon mobil:0733087815 
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com 
Website: scoala56.ro 
 

Doamnă Director, 
 

 

 

Subsemnatul(a)  , părinte al 

elevului(ei) , clasa  la Școala 

Gimnazială Nr. 56, vă rog să-mi aprobați cererea pentru obținerea bursei de merit aferente 

semestrului I al anului şcolar 2021-2022. 

Menţionez că în anul școlar 2020/2021  am obţinut media_______________ 

şi nota la purtare. 

 
 

 
Vă rugăm să anexați copii cont IBAN și CI titular cont (părinte). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data  Semnătura   
 
 
 
 

 

Certific media generală şi nota la purtare. 
 

Diriginte    
 

Semnătura    
 
 
 
 
 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 56 

 
 
 

 
 



Școala Gimnazială Nr. 56  
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, Bucureşti 
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25 
Telefon mobil:0733087815 
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com 
Website: scoala56.ro 
 

Doamnă Director, 
 
 

Subsemnatul(a)   , părinte al 

elevului(ei)  , în clasa  , 

telefon , la Școala Gimnazială Nr. 56, vă rog să-mi aprobați cererea în vederea 

obținerii bursei de studiu aferente semestrului I al anului şcolar 2021-2022. 

Precizez că am depus cerere şi pentru bursa . 

Menționez că pentru efectuarea anchetei sociale pot fi găsit la următoarea adresa: 

 

(se va specifica adresa completa de domiciliu sau reședința). 

 
Anexez următoarele acte: 

 

1. Cerere ; 

2. Adeverinţe cu salariul brut / net pe ultimele 3 luni (anterior depunerii dosarului) de la 

părinţi/fraţi/surori ; 

3. Adeverinta de la scoala (frate / sora) primeste/nu primeste bursa ; 

4. Declaraţie autentificată de notar din care sa reiasă că părintele nu a obținut niciun  fel 

de venituri în ultimele 3 luni (anterior depunerii dosarului); 

5. Adeverinţa de la Administrația Financiară sau Primărie din care sa reiasă că părinții nu  

au venituri impozabile și nu deţin terenuri; 

6. Copie după hotărârea judecătorească de divorţ (dacă este cazul); 

7. Taloanele de alocaţie (pentru elev care solicită bursa și pentru frații/surorile acestuia) 

sau extrasul de cont; 

8. Copie CI / certificat naștere pentru toți membrii familiei; 

9. Copii cont IBAN și CI titular cont (părinte). 
 

Data  Semnătura   
 
 

Certific media semestrială şi nota la purtare. 

Diriginte    

Semnătura    
 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 56 
 



Școala Gimnazială Nr. 56  
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, Bucureşti 
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25 
Telefon mobil:0733087815 
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com 
Website: scoala56.ro 
 

Doamnă Director, 
 

 
Subsemnatul(a)   , parinte al 

elevului(ei)  ,        clasa  , 

telefon la Școala Gimnazială Nr. 56, va rog să-mi aprobaţi cererea pentru 

obtinerea bursei de ajutor social aferente semestrului I al anului şcolar 2021- 2022. 

Mentionez ca pentru efectuarea anchetei sociale pot fi gasit la urmatoarea adresa: 
 
 

 

(se va specifica adresa completa de domiciliu sau resedinta). 

 
Anexez urmatoarele acte: 

 

1. Cerere ; 

2. Adeverinţe cu salariul net pe ultimele 12 luni (anterior depunerii dosarului) de la 

părinţi /fraţi/surori; 

3. Adeverinta de la scoala (frate / sora) primeste/nu primeste bursa si adeverinţa de la 

Administratia Financiara sau Primărie din care sa reiasa ca fratele/sora nu are venituri 

impozabile si nu deţin terenuri (in cazul fratilor majori); 

4. Declaraţie autentificata de notar din care sa reiasa ca părintele nu a obtinut niciun fel 

de venit pe ultimele 12 luni (anterior depunerii dosarului); 

5. Adeverinţa de la Administratia Financiara sau Primărie din care sa reiasa ca părintii nu 
au venituri impozabile si nu deţin terenuri; 

6. Copie după hotararea judecătoreasca de divorţ (daca este cazul); 

7. Taloanele de alocaţie (pentru elevul care solicita bursa si pentru fraţii acestuia) sau 
extras de cont bancar cu valoarea alocaţiei pe ultimele 12 luni; 

8. Copie CI / certificat de nastere pentru toti membrii familiei ; 

9. Adeverinţă de la Primărie/declaraţie notariala din care sa rezulte că părinții nu deţin 

terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi 

de 40.000mp, în zonele montane. 

10. Copii cont IBAN si CI titular cont (parinte). 
 

Data  Semnatura   
 

Certific media generală şi nota la purtare. 

Diriginte    
 

Semnatura    
 
 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 56 



Școala Gimnazială Nr. 56  
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, Bucureşti 
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25 
Telefon mobil:0733087815 
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com 
Website: scoala56.ro 
 

Doamnă Director, 
 
 
 

Subsemnatul(a)  , parinte al 

elevului(ei) , din clasa  la 

Școala Gimnazială Nr. 56, va rog să-mi aprobati cererea pentru obtinerea bursei de orfan 

aferente semestrului I al anului şcolar 2021-2022. 

 
 
 
 

 
Anexez urmatoarele acte: 

 

1. Cerere; 

2. Copie dupa certificatul de deces; 

3. Copie dupa certificatul de nastere al elevului; 

4. Copii cont IBAN si CI titular cont (parinte). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data  Semnatura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 56 

 

 



Școala Gimnazială Nr. 56  
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, Bucureşti 
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25 
Telefon mobil:0733087815 
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com 
Website: scoala56.ro 
 

Doamnă Director, 
 
 

Subsemnatul(a)  , parinte al 

elevului(ei) ,din clasa , la Școala 

Gimnazială Nr. 56, va rog să-mi aprobati cererea pentru obtinerea bursei medicale, aferente 

semestrului  I al anului şcolar 2021-2022. 

 
 
 
 

 
Anexez urmatoarele acte: 

 

1. Cerere; 

2. Certificatul medical   eliberat   de   medicul   specialist   şi   avizat   de   medicul   de 

familie/medicul de la cabinetul şcolar; 

3. Copie certificat nastere copil; 

4. Copie C.I parinte 

5. Copii cont IBAN si CI titular cont (parinte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data  Semnatura   
 
 
 
 
 

 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 56 

 



Școala Gimnazială Nr. 56  
Bd. Pache Protopopescu Nr.109A, sector 2, Bucureşti 
Telefon / Fax: 021/ 252 41 25 
Telefon mobil:0733087815 
E-mail: scoalajosemarti@yahoo.com 
Website: scoala56.ro 
 

Domnule Director, 
 
 

Subsemnatul(a)  , parinte al 

elevului(ei) , din clasa  la Școala 

Gimnazială Nr. 56, va rog să-mi aprobati cererea pentru obtinerea bursei de PERFORMANTA  in 

anul şcolar 2021-2022. 

 
 
 
 

 
Anexez urmatoarele acte: 

 

1. Cerere ; 

2. Copie după diploma/diplomele care atesta premiul / premiile obtinut/ obtinute la 

olimpiadele, concursurile şcolare naţionale, competitiile/concursurile cultural- artistice, 

cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de 

M.E.C.; 

3. Copie certificat nastere copil; 

4. Copii cont IBAN si CI titular cont (parinte). 
 
 
 

 

Data  Semnatura   
 
 
 
 
 
 

 
Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 56 

 
 

*Diplomele de la competitiile/concursurile cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 

tehnico-stiintific, de nivel national să fie organizate în cadrul C.A.E.N. 

 
 
 
 


