
 

 

 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

Subsemnatul (a ) .........................………………………………………………… domiciliat în 

…..........................................................................…, strada ………….............………............ nr. …....…. bl. 

……, sc.……, et. ….., ap. …, sector/judeţ ……………............……., telefon ……………………….., în calitate 

de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului (ei) ………………………………………………………/ elev 

major din clasa ……………, de la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău, vă rog să aprobaţi acordarea 

bursei de ajutor social (orfan) conform art. 14 lit. b) din OMECTS 5576/2011 si OMEN 5.870 din 22 

decembrie 2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, pe semestrul II al anului şcolar 2021-2022. 

 

⎕Am cont deschis la ..................................................................... şi doresc ca bursa să fie virată în contul 

precizat în extrasul de cont atașat. 

⎕Nu am cont deschis, dar îmi voi deschide un cont curent la ................................................... și voi aduce 

documentele necesare. 

 

Data …………………….. 

Semnătura ………………………….. 

 

Domnului Director al Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău 

 

Se completează de către diriginte: 

- media la purtare semestrul I, an şc. 2021 - 2022 ……..............……  

 

 

Diriginte: Nume şi prenume ………………………………………………………... 

Semnătura …………………………. 

 

*„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular, vă exprimați 

acordul ca datele menționate  să fie folosite strict pentru documentarea și justificarea activităţilor din implementarea OMECTS  nr. 

5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învîțîmântul preuniversitar. Precizăm că aceste date nu vor fi 

prelucrate în alt scop, decât cel menționat anterior.”  

 

 

 

 



 
 

DOSAR BURSĂ AJUTOR SOCIAL - (orfan - art. 13, lit.(a), OMECTS nr. 5576/2011) 

 

1. Cerere 

2. Copii: 

a. Certificate de naștere și CI elev 

b. Copie CI părinte/tutore 

3. Certificat de deces părinte/părinți 

4. documente care atestă măsurile dispuse de Comisia pentru protecția copilului sau după caz, 

instanța judecătorească, în condițiile legii (unde este cazul); 

5. Extras de cont pe numele elevului (Banca Transilvania) 

 

Notă:  

 
1. Documentele se depun în dosar cu șină. Prima pagină trebuie să cuprindă numele și prenumele elevului, clasa, 

anul școlar și tipul de bursă pentru care se depune dosarul. Nu se vor folosi folii protectoare. 

2. Pentru toate documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele pentru conformitate. 

 

 


