
C E R E R E
pentru acordarea BURSEI DE BOALĂ

pentru anul şcolar 2022 – 2023 

Către,
LICEUL ORTODOX „ SF. NICOLAE” ZALĂU

Subsemnatul __________________________________________________cu 
domiciliul __________________________________________ vă rog să-mi aprobaţi

acordarea BURSEI de boală pentru fiul/fiica mea _____________________________

elev/ elevă în clasa a ______ , an şcolar 2022 – 2023 la Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău.
Bursa de boală se poate cumula la alegere cu una din burse (bursa de performanţă, 

bursa de merit, bursa de studiu).
La cerere anexez actele doveditoare necesare.

Acte necesare pentru dosarul de bursă de   BOALĂ  :  
                                                  
- copie cerificat de naştere (elev);
- certificat emis de medicul specialist (tip A5) si avizat de medicul de familie/ medicul şcolii , respectiv a 
certificatului de încadrare în grad de handicap ;    
- CI titular. 
NOTĂ:  Bolile care se încadrează la obţinerea bursei de boală:  

I. Boli si tulburari ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale;
II. Boli ale structurilor si functiilor senzoriale;
III. Boli ale structurii laringelui si functiilor sale;
IV. Boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale;
V. Boli ale structurii aparatului respirator si ale functiilor sale;
VI. Boli ale structurii sistemului imunitar si ale functiilor sale;
VII. Boli ale structuriisi functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin;
VIII. Boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau fara insuficienta renala cronica(IRC), indiferent de

cauza;
IX. Boli ale structurii si fuctiilor aparatului locomotor si corespunzatoare miscarii;
X. Boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului;
XI. Bola canceroasa (indiferent de localizare , inclusiv recidivele si metastazele);
XII. Boli genetice;
XIII. Transplantul de organe, tesuturi si celule, starile posttransplant;
XIV. Orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu cronica/genetica care necesita tratament indelungat

pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel putin 6 luni sau ingrijiri paliative si
care se inscrie in vreuna din categoriile enumerate la punctele I-XIII este luată in considerare.

   

Zalău, Semnătura,

           _________________     ________________

DOSARELE SE PREIAU DE CĂTRE DIRIGINTE/ ÎNVĂŢĂTOARE ŞI
SE DEPUN LA SECRETARIAT - DOAR DOSARELE COMPLETE 

TERMEN: 23.09.2022



C E R E R E
pentru acordarea BURSEI DE ORFAN

pentru anul şcolar 2022 – 2023 

Către,
LICEUL ORTODOX „ SF. NICOLAE” ZALĂU

Subsemnatul __________________________________________________cu 
domiciliul __________________________________________ vă rog să-mi aprobaţi

acordarea BURSEI DE ORFAN pentru fiul/fiica mea _____________________________

elev/ elevă în clasa a ______ , an şcolar 2022 – 2023 la Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău. 

Bursa de orfan se poate cumula la alegere cu una din burse (bursa de 
performanţă, bursa de merit, bursa de studiu).

La cerere anexez actele doveditoare necesare.

Acte necesare pentru dosarul de bursă de ORFANI:

- copie certificat deces părinte ;
- copie certificat naştere (elev) ;
- CI titular ;

                            

       
Zalău, Semnătura,

           ______________     ________________

DOSARELE SE PREIAU DE CĂTRE DIRIGINTE/ ÎNVĂŢĂTOARE ŞI
SE DEPUN LA SECRETARIAT - DOAR DOSARELE COMPLETE 

TERMEN: 23.09.2022



C E R E R E
pentru acordarea de BURSĂ AJUTOR SOCIAL

an şcolar 2022 – 2023 

Către,
LICEUL ORTODOX „ SF. NICOLAE” ZALĂU

Subsemnatul __________________________________________________cu 
domiciliul __________________________________________ vă rog să-mi aprobaţi

acordarea BURSEI DE AJUTOR SOCIAL  pentru fiul/fiica mea ____________________

elev/ elevă în clasa a ______ , an şcolar 2022 – 2023 la Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău.
Bursa  se poate cumula la alegere cu una din burse ( bursa de performanţă, 

bursa de merit, bursa de studiu).

Declar pe proprie răspundere că familia mea este compusă din următorii membri:
Nr.
Crt.

Numele si prenumele Calitatea (tata,
mama, elev,etc.)

Vârsta Ocupaţia (locul
de muncă, elev,
student, şomer,
fără ocupaţie)

Venit încasat în
perioada 01.09.2021 –

31.08.2022

La cerere anexez actele doveditoare necesare.
Acte necesare pentru dosarul de BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL:

AJUTOR SOCIAL
- copie certificat naştere elev, frati, surori, copie C.I.  parinti ;
- adeverinţă de salarizare (părinţi) ;
- media venitului net pe ultimele 12 luni să nu depăşească 762 RON/ membru de familie ( pentru sectoarele
construc ii,  agricultură  i  comer  ț ș ț 1181  lei),  perioada  pentru  care  se  eliberează  adeverinţă  01.09.2021-
31.08.2022.
- CI titular .

NOTĂ: Membrii familiei care nu realizează nici un venit vor prezenta adeverinţă de la ANAF.
                   

Zalău, Semnătura,
           ______________     ________________

DOSARELE SE PREIAU DE CĂTRE DIRIGINTE/ ÎNVĂŢĂTOARE ŞI SE DEPUN
LA SECRETARIAT - DOAR DOSARELE COMPLETE 

TERMEN: 23.09.2022
TERMEN: 23.09.2022



                   C E R E R E  
pentru acordarea BURSEI DE STUDIU

an şcolar 2022 – 2023 

Către,
LICEUL ORTODOX „ SF. NICOLAE” ZALĂU

Subsemnatul__________________________cu domiciliul__________________________________
_______________________vă  rog  să-mi  aprobaţi  acordarea  bursei  de  studiu pentru  fiul/fiica
mea_____________________________________elev/ă  în clasa a ________, în anul şcolar 2022 – 2023, la
Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău. 
Bursa de studiu se poate cumula la alegere cu una din burse (bursa de performanţă, bursa de merit).

Declar pe proprie răspundere că familia mea este compusă din următorii membri:

Nr.
Crt.

Numele si prenumele Calitatea (tata,
mama,

elev,etc.)

Vârsta Ocupaţia
(locul de muncă,

elev, student,
şomer, fără
ocupaţie)

Venit net încasat pe
lunile iunie 2022, 
iulie 2022, august

2022

NOTĂ: La stabilirea venitului mediu  net lunar pe membru de familie se iau în calcul TOATE veniturile nete
cu caracter permanent realizate de membrii familiei pe cele 3 luni (Adeverinţă venit ,talon de pensie, pensie
de  urma ,  aloca ie  complementară,  etc.,  conform  su  originalul)ș ț ,  cu  exceptia  burselor  scolare  si
universitare.
Pentru membrii declaraţi fără ocupaţie se va depune adeverinţă de la ANAF că nu realizează venituri.
Condiţii acordare bursă conform Ordinului 5379/ 2022:

 Venitul mediu net lunar pe   membru de familie, pe ultimele 3 luni să fie cel mult egal cu salariul 
minim net pe economie, respectiv 1524 lei (pt.sectoarele construc ii, agricultură i comer  2362 lei).ț ș ț

 Media generală peste 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absen e nemotivate în anul colar ț ș 2021-
2022.

 Pentru elevi din clasa a V-a au obtinut in clasa a IV calificativul ”foarte bine” la toate 
disciplinele si au acumulat cel mult 20 absente nemotivate în anul colar ș 2021-2022.

 Pentru elevi din clasa a IX-a au obtinut media de admitere in liceu de cel putin 7,50 si au 
acumulat cel mult 20 absente nemotivate în anul colar ș 2021-2022 .

 (tabelul de mai jos va fi completat de dirigintele clasei)
Numele si prenumele elevului Media generala 

An şcolar 2021-2022
Nr. Absente nemotivate An

şcolar 2021-2022
Venitul net pe

membru de familie
în ultimele 3 luni

Data, Semnătura parinte,
            



 

C E R E R E  
pentru acordarea BURSEI DE PERFORMAN ĂȚ

Către,
LICEUL ORTODOX „ SF. NICOLAE” ZALĂU

Subsemnatul/a  _________________________________________________ elev/ă în

clasa a __________, an şcolar 2022 – 2023, prin prezenta solicit acordarea  BURSEI DE

PERFORMANŢĂ, conform Ordinului 5379/2022, art. 8, pct. 1, lit. a-d.

Data Semnătura
    __________    ________________

Condi ii i acte necesare:ț ș
1. Copia diplomei prin care să arate că au ob inut locul I, II sau III la ț etapele naţionale
ale  olimpiadelelor i concursurile colare na ionale organizate de Ministerul Educa iei înș ș ț ț
anul şcolar 2021 - 2022; 
2. CI titular.

NOTĂ: Dirigintele/ prof. înv. primar are obligaţia de a verifica diploma dacă concursul respectiv face
parte din calendarul aprobat de MEN. Diploma trebuie să conţină toate semnăturile şi ştampilele 
necesare. 

DOSARELE SE PREIAU DE CĂTRE DIRIGINTE/ ÎNVĂŢĂTOARE ŞI
SE DEPUN LA SECRETARIAT - DOAR DOSARELE COMPLETE 

Termen: 23.09.2022



C E R E R E
pentru acordarea de bursă pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial 

din mediul rural
pentru anul şcolar 2022 – 2023 (1 septembrie 2022 – 31 august 2023)

Către,
LICEUL ORTODOX „ SF. NICOLAE” ZALĂU

Subsemnatul __________________________________________________ cu 
domiciliul __________________________________________ vă rog să-mi aprobaţi

acordarea BURSEI pentru elevii din mediul rural pentru fiul/fiica mea  ______________
_______________________________elev/ elevă în clasa a ______ , an şcolar 2022 – 2023, 
la Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău.

La cerere anexez actele doveditoare necesare.

Acte necesare pentru dosarul de bursă pentru elevi din mediul rural:

-cerere acordare bursă ;
           -copie C.I./CN elev ;

- adeverinta  de la primaria de domiciliu din care sa reiasă că nu este coală in localitate ;ș
- declaratia pe propria raspundere a parintelui ca nu de ine imobil in localitatea Zalău;ț
- CI titular.

                            

      

Zalău, Semnătura,

           ______________     ________________

DOSARELE SE PREIAU DE CĂTRE DIRIGINTE/ ÎNVĂŢĂTOARE ŞI
SE DEPUN LA SECRETARIAT -  DOAR DOSARELE COMPLETE 

Termen: 23.09.2022


