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Nr...................../...................                                                                             

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ-ORFANI,CRESCUȚI DE UN PĂRINTE SAU ELEVI 

ABANDONAȚI ASUPRA CĂRORA A FOST INSTITUITĂ O MĂSURĂ DE PROTECȚIE 

SOCIALĂ 

Subsemnatul/a____________________________________________, posesor al BI/CI 

seria____ nr. ____________, CNP______________________număr de telefon _______________ 

în calitate de părinte/tutore legal al elevului/ei ___________________________________________ 

din clasa a __________, la Liceul Teoretic Lucian Blaga, Reghin, vă rog să aprobați acordarea 

bursei SOCIALE pt. fiul/fiica meu/a, în anul școlar 2022/2023. 

Solicit această bursă considerând că mă încadrez în prevederile art. 15, lit. b, din Ordinul 

5.379/07.09.2022 Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat. 

Anexez următoarele documente: 

❖ copie certificat de naştere elev/ copie CI elev 

❖ copie carte de identitate părinte; 

❖ copie după  certificatul de  deces; 

❖ declarație pe propria răspundere, autentificată la notar-din care reiese că, copilul 

e îngrijit doar de un părinte/ tutore legal; 

❖ copie după hotărârea de divorț și de încredințare a copilului-de unde reiese că 

celălalt părinte nu plătește pensie alimentară dacă este cazul; 

❖ document care să justifice instituirea unei măsuri de protecție socială dacă este 

cazul; 

❖ cont IBAN - extras de cont pe numele elevului beneficiar, de preferat la BRD ( 

Dacă nu s-a adus deja la secretariat) 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în această cerere şi documentele 

doveditoare anexate sunt reale, corecte, corespund realităţii. 

Am luat la cunoştiinţă şi sunt de acord cu faptul că, comisia de atribuire a burselor din 

cadrul Liceului Teoretic Lucian Blaga Reghin, în urma analizării dosarului, poate solicita 

completări, anchetă socială sau poate respinge dosarul dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de 

acordare a bursei sociale. 

Am luat la cunoştinţă că elevii care cumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-

o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă. 

Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru 

îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei. 

Am luat la cunoştiinţă că informaţiile din cererea depusă şi din actele anexate la aceasta, 

vor fi prelucrate de instituţie cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu carater personal şi libera 

circulaţie a acestor date. 

Data                                 Semnătură părinte/tutore legal/reprezentant legal al elevului minor 
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