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Nr……/……………2021

CERERE BURSA DE AJUTOR SOCIAL art. 11/12/ 13 lit.a
Semestrul al II-lea , an ṣcolar 2020-2021

Subsemnatul / a (numele, initiala, prenumele parintelui / tutore legal) _______________
_____________________, C.I._________________, parinte / tutore
al
elevului
________________
__________________________ elev/ a în clasa _______ an şcolar
_____________, vă rog să binevoiţi a-mi acorda sprijinul financiar, bursa ajutor social, art.13 (a)
pentru semestrul II al anului şcolar curent, conform OMECTS 5576/2011, OMECTS 3470/2012,
OMEN 3480/26.03.2018 , OMEN 5085/30.08.2019, Lg.38/2019 privind
Criteriile Generale
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat . Dosarul este depus în
perioada legalã , conform legislaṭiei art. 15 ( în primele 10 zile lucrãtoare ale fiecãrui semestru).,
Cunosc prevederile Art. 292 din Cod Penal privind falsul în declaraṭii, confirm pe propria
rãspundere cã toate informaṭiile sunt corecte, exacte, complete ṣi sustinute de actele autentice
depuse.
Menţionez că elevul se încadrează în baza prevederilor acestor ordine : a promovat
(nu are situaṭii neîncheiate) ṣi are media 10 la purtare pe SEM I anul şcolar 2020-2021.
Anexez urmãtoarele documente:
- Certificat de naṣtere ṣi C.I.
- Copie C.I. pãrinte sau susṭinãtor legal
- Certificat medical eliberat de medicul specialist ṣi avizat de medicul de familie/medicul
de la cabinetul ṣcolar (unde este cazul :motive medicale conform art.13alin.a)
sau
- Certificat de deces ( unde este cazul : orfani, conform art 13.alin.a)
Data

Semnãtura pãrinte,

Conform Lg.38/2019 ,art 82, alin.(12) ,,Bursa de de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanṭã, cu
bursa de merit sau cu bursa de studiu.”
Confirm media,
Diriginte prof. .............................

D i s c i p l i n e s p o r ti ve : atletism, kaiac-canoe, canotaj, dans sportiv, haltere, judo, lupte libere,
lupte greco-romane, rugby, tenis de masă, tenis de cămp.

