MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr. ______ / ____________

CERERE
pentru acordarea bursei de performanță / merit / studiu
Către
COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU” REŞIŢA
Doamnă Director
Subsemnatul/Subsemnata, ____________________________________, posesor/posesoare al/a
B.I./C.I. seria ___ nr. _____________, CNP __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, elev/elevă în clasa
_________ a Colegiului Național „Traian Lalescu” din Reșița, solicit, acordarea bursei:

de performanță
Menționez că în anul școlar 2020-2021 am media la purtare _________ și am obținut:
a)locul____la etapa naţională a _________________________________________________________
b) m-am calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competiția internațională:
__________________________________________________________________________________
c) am obținut locul ________ la etapa națională a competiției/ concursului cultural-artistic, cu caracter
sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național ____________________________________

merit
Menționez că am obținut:
a) media generală ________ și media la purtare _____ la sfârșitul anului școlar 2020-2021
b) locul_____la etapa județeană a _________________________________________________________
c) am obținut locul ____ la etapa județeană a competiției/ concursului cultural-artistic, cu caracter sportiv sau cu
caracter tehnico-științific, de nivel național _________________________________________

studiu
Menționez că:
a). la sfârşitul anului şcolar 2020 - 2021 am avut media generală ________ şi media ______ la purtare
b).venit lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi
august 2021) de_________________ lei (trebuie să fie cel mult 1373 lei pentru anul 2021).

pe semestru ______, anul școlar ____________________.
Atașez la prezenta cerere următoarele documentele doveditoare.

copia actului de identitate al elevului/elevei
copie Xerox după diploma obţinută, print-screen de pe site-urile oficiale ME cu rezultatele de la faza națională/
adeverință ISJ CS
copie Xerox după diploma obţinută/ print-screen de pe site-urile oficiale ME cu rezultatele de la faza județeană/
adeverință ISJ CS
copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni
anterioare depunerii dosarului (IUNIE, IULIE şi AUGUST 2021) inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Data:
_____________

Semnătura:
_____________________

