
DOAMNĂ DIRECTOR, 
 

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

…………….…, strada ……………………………….. nr. ……. bl. ……, sc.……, et. ….., ap. …, sector/judeţ 

…………….……., telefon ………………………………….., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al 

elevului (ei) …………………………………………………..... din clasa . . . .... . . . , de la Școala Gimnazială Luceafărul, 

vă  rog să   îmi                   aprobați cererea  pentru obținerea bursei de ajutor social pentru motive medicale pe 

semestrul  ........., an școlar .............................. . 

 
Anexez prezentei următoarele: 

• Copie certificat naștere sau CI elev; 
• Copie CI părinte; 
• Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul școlar, respectiv certificat de încadrare în grad de handicap; 
• Extras de cont pe numele unui părinte/tutore/reprezentant legal. 

 
Am luat la cunoştinţă de prevederile OMECTS nr. 5823/17.12.2021 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat:  
„Art. 13. — (1) Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în 
funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.  
                     (2) Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social 
pentru luna respectivă.” 
„Art. 18. — Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 
13, în următoarele situații:  
a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură 
disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru;  
b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, 
cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;  
c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.” 
 

Data,                                    Semnătura, 
 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Luceafărul, București 
 

Se completează de către diriginte/învăţător:  

Ø În acest an școlar a acumulat mai mult de 10 abs./lună și pierde bursa pentru lunile …………..………..... 

.............................................................................................................................................................................. 

Ø Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I, an şcolar în curs (P/C/SN) …………........….............................. 

Ø Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar în curs (P/C/SN) …………........…............................................... 

Certific exactitatea datelor  

Diriginte/învăţător: nume şi prenume :……………………………....….....….. Semnătura: ............................. 
 

 


