
Colegiul Naţional “ANA ASLAN”  
B-dul. Revoluţiei din 1989 Nr.15/A  – Timişoara 
Telefon/Fax: 0256/492345 
Email: cnanaaslan@yahoo.com  

 

 

Președinte Comisie Burse Prof. BOZEŞAN LOREDANA .................. 
 

Diriginte Prof ………………………………………… 
 

                       Semnătura………………………… 
 
 
 
 
 

Doamnă director, 
 
 

  Subsemnatul(a) ……………………………………………….….., părinte/ elev major/ 

tutore legal al elevului/elevei ................................................................................... din clasa  

a ….......….., înmatriculat/ă la Colegiul Național „ANA ASLAN” Timișoara, solicit BURSĂ 

DE AJUTOR SOCIAL, în anul școlar 2022-2023, conform prevederilor Ordinului Nr. 

5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar, articolul 15, litera a) pentru elevii proveniți din familii care nu 

realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare 

cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie.  

  Menționez că venitul net mediu, pe membru de familie, în ultimele 12 luni 

(SEPTEMBRIE 2021 - AUGUST 2022)  este de  ….................. lei/membru de familie/lună. 

 

  Atașez cererii, documentele justificative. 

            

 

 

Timișoara 

Data:   ……………. 2022                                                  Semnătura: 

 

                  CĂTRE CONDUCEREA COLEGIULUI NAȚIONAL ”ANA ASLAN” 
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Președinte Comisie Burse Prof. BOZEŞAN LOREDANA .................. 
 

Diriginte Prof ………………………………………… 
 

                       Semnătura………………………… 
 
 
 
 

Doamnă director, 
 
 

  Subsemnatul(a) ……………………………………………….….., părinte/ elev major/ 

tutore legal al elevului/elevei ................................................................................... din clasa  

a ….......….., înmatriculat/ă la Colegiul Național „ANA ASLAN” Timișoara, solicit BURSĂ 

DE AJUTOR SOCIAL, în anul școlar 2022-2023, conform prevederilor Ordinului Nr. 

5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar, articolul 15, litera b) pentru elevii orfani, elevi aflați in 

întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța de tutela a hotărât exercitarea 

autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a 

obligației de întreținere a celuilalt părinte - pensie de întreținere; copil cu tata declarat 

necunoscut; copil adoptat de o singura persoana) și elevi abandonați de părinți asupra 

cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de 

urgență.  

  

  Atașez cererii, documentele justificative. 

         

Timișoara 

Data:   ……………. 2022                                                  Semnătura: 

 
 
 

CĂTRE CONDUCEREA COLEGIULUI NAȚIONAL ”ANA ASLAN” 
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Președinte Comisie Burse Prof. BOZEŞAN LOREDANA .................. 

 
Diriginte Prof ………………………………………… 

 
                       Semnătura………………………… 

 
 
 

Doamnă director, 
 
 

  Subsemnatul(a) ……………………………………………….….., părinte/ elev major/ 

tutore legal al elevului/elevei ................................................................................... din clasa  

a ….......….., înmatriculat/ă la Colegiul Național „ANA ASLAN” Timișoara, solicit BURSĂ 

DE AJUTOR SOCIAL, în anul școlar 2022-2023, conform prevederilor Ordinului Nr. 

5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar, articolul 15, litera c) pentru elevii care au deficiențe/afectări 

funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor 

organismului, structurate tipologic, conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului 

muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, nr. 1.306/1.883/2016 pentru 

aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de 

handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare 

  

  Atașez cererii, documentele justificative. 

         

Timișoara 

Data:   ……………. 2022                                                  Semnătura: 

 
 
 

CĂTRE CONDUCEREA COLEGIULUI NAȚIONAL ”ANA ASLAN” 
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Colegiul Naţional “ANA ASLAN”  
B-dul. Revoluţiei din 1989 Nr.15/A  – Timişoara 
Telefon/Fax: 0256/492345 
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Președinte Comisie Burse Prof. BOZEŞAN LOREDANA .................. 
 

Diriginte Prof ………………………………………… 
 

                       Semnătura………………………… 
 

 
Doamnă director, 

 
 

  Subsemnatul(a) ……………………………………………….….., părinte/ elev major/ 

tutore legal al elevului/elevei ................................................................................... din clasa  

a ….......….., înmatriculat/ă la Colegiul Național „ANA ASLAN” Timișoara, cu media 

……………… şi cu un număr de …….. absențe nemotivate, în anul școlar 2021-2022, 

solicit BURSĂ DE STUDIU, în anul școlar 2022-2023, conform prevederilor Ordinului Nr. 

5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar, articolul 13, litera a) sau b), pentru elevii care provin din 

familii, cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare 

cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie. 

  Menționez că venitul net mediu, pe membru de familie, în ultimele 3 luni (IUNIE, 

IULIE, AUGUST 2022)  este de  ……………........... lei/membru de familie/lună. 

  Atașez cererii, documentele justificative. 

         

Timișoara 

Data:   ……………. 2022                                                  Semnătura: 

 
 

CĂTRE CONDUCEREA COLEGIULUI NAȚIONAL 
”ANA ASLAN” 
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