Nr. ______ / ____________
Aprobat/respins,
Președinte Comisie ___________________

CERERE
Pentru acordarea BURSEI DE AJUTOR SOCIAL
Subsemnatul (a) (numele, inițiala tatălui, prenumele) …………………………………….., fiul
/ fiica lui ................................... și al ..........................................., domiciliat în str. .................................,
nr. ............., localitatea .................................., jud. Suceava, având CNP ............................................,
CI / BI seria ........, nr. .........................., telefon ....................................., e-mail ..................................,
elev în clasa ………………. la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus în anul școlar 2020 –
2021, vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea Bursei de ajutor socialpentru semestrul al II-lea din
anul școlar 2020/2021.
Menționez că mă încadrez la unul dintre următoarele criterii, conform Ordinului nr. 5576/7
octombrie 2011:


orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne,
sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau
care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări
din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli
cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare;
acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist
şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.



elevi din mediul rural (din clasele IX –X), care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să
studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;



elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni (februarie 2020 - ianuarie 2021), pe
membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693lei / membru de
fam.)
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de
40.000 mp, în zonele montane.

Data:..............................
Semnătură elev

Semnătură reprezentant legal
(în cazul elevilor minori)

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

......................
Avizat diriginte:
_________________________

Rezervat pentru comisie : motivul pentru care a fost respins : __________________________
___________________________________________________________________________

