
 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 

 
Subsemnatul(a)      ………………………..…………………………………………………… 

domiciliat în ……………………….…, strada …………………….………….. nr. ……. bl          , 

sc.……, et. ….., ap. …, judeţ …………….……., telefon ………………………………….., în 

calitate de elev major sau părinte/tutore/reprezentant legal al elevului (ei) 

………………………………….……………….......................................din    clasa ....................... , 

de la Liceul  T ehnologic  Meserii   și Servicii   Buzău, vă rog să aprobaţi acordarea 

bursei de ajutor social (pentru elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați 

de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială), conform art.14, alin 1 lit. b 

din OME 5870/22.12.20211, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

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

Anexez prezentei următoarele : 

- copie certificat naştere elev şi copie CI elev, 

- copie C.I. părinţi/părinte/tutore legal 

- copie C.I pentru ceilalți membri ai familiei 

- copie certificat de deces, în cazul elevilor orfani 

- declarație notarială, în cazul copiilor crescuți de un sigur părinte, din care să reiasă că celălalt 

părinte nu contribuie în niciun fel la creșterea copilului și că nu este căsătorit 

- documente justificative, în cazul elevilor abandonați de părinți, privind instituirea unei măsuri 

de protecție socială 

- adeverințe de venit eliberate de ANAF, părinte/ tutore legal pentru anul 2021 

- adeverințe eliberate de primărie, părinte/tutore legal, din care să rezulte că obțin/nu obțin 

venituri din exploatarea terenului arabil 

- Copie extras de cont  BRD 

 

 

Data …………………….. Semnătura  …………………… 

 
 

 Doamnei Director al Liceului Tehnologic Meserii și Servicii   

Se completează de către diriginte: 

-număr absențe nemotivate în ultima lună_ _ 

- venit net pe membru de familie pe ultimile 12 luni_________________ 

Diriginte: Numele și prenume                                                                  

Semnătura    
 
 

1 Bursele de ajutor social se acordă: 

b) elevilor orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevilor abandonați de părinți, asupra cărora a fost instituită o 

măsură de protecție socială.  Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere. Pot păstra bursa elevii promovaţi şi 

care au minim 10 absenţe nemotivate pe lună. 


