
 

 

Nr. ………………/ …………………. 

 

CERERE*  
pentru acordarea bursei de ajutor social pentru elevi din mediul rural 

în baza art. 13, lit. a), OMECTS  nr. 5576/2011 si OMEN 5.870 din 22 decembrie 2021 

 

1. 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 

2. Solicit acordarea bursei de ajutor social (elev din mediul rural) conform art. 13 lit. b) din OMECTS 

5576/2011 si OMEN 5.870 din 22 decembrie 2021  privind aprobarea criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din înv. preuniversitar de stat, pe semestrul II al anului școlar 2021 - 2022. 

 

3. Mențiuni: 

a.      Am depus /        Nu am depus dosar și pentru bursa de performanță / bursa de merit/ bursa de 

studiu 

 

                     Data ………………….                                                           Semnătura ……………………… 

 

4. Situația elevului în sem. I. an școlar 2021 - 2022 (se completează de către diriginte) 

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

- numar absente nemotivate, 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.”  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ: 

 
1. Cerere tip 

2. Copii: 

a. Certificate de naștere și CI elev 

b. Copie CI părinte/părinți/tutore 

3. Adeverință de la Primărie din care să reiasă că elevul nu are posibilitatea să studieze într-o 

unitate de învățământ liceal din localitatea de domiciliu 

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

 

Notă:  

1. Documentele se depun în dosar cu șină și se numerotează. Prima pagină trebuie să cuprindă 

numele și prenumele elevului, clasa, anul școlar, tipul de bursă și numărul de documente din 

dosar. Nu se vor folosi folii protectoare. 

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


