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                                                                                                                  Avizat Diriginte / Învățător 

Nr. ......./...........................                                                                    Nume prenume             Semnătura 

 

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ – CAZ MEDICAL 
 

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 Școala Gimnazială “ Florea Bogdan”, Reghin, vă rog să aprobați acordarea  bursei 

SOCIALE pt fiul/fiica meu/a, în semestrului al II-lea al anului şcolar şcolar 2021/2022. 

Solicit această bursă considerând că mă încadrez în prevederile art. 14, lit. c din Ordinul 5.870 

/ 2021 Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat 

Anexez următoarele documente: 

 copie certificate de naștere elev; 

 copie carte de identitate părinte; 

 certificat eliberat de medicul specialist (tip A5); 

 cont IBAN – extras de cont de preferat la Banca Transilvania. 

 

Cunoscând prevederile art. 236 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria 

răspundere că datele înscrise în această cerere și documentele doveditoare anexate sunt reale, corecte, 

corespund realității și cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage 

după sine pierderea dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în 

vigoare (fals și uz de fals). 

Am luat la cunoștiință și sunt de acord cu faptul că, comisia de atribuire a burselor din cadrul 

Școlii Gimnaziale “Florea Bogdan”, Reghin, în urma analizării dosarului, poate solicita completări, 

anchetă socială sau poate respinge dosarul dacă nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a bursei de 

studiu. 

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

atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștiință că informațiile din cererea depusă și din actele 

anexate la aceasta, vor fi prelucrate de instituție cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carater personal 

și libera circulație a acestor date. 

 

Data Semnătură părinte / tutore legal / reprezentant legal al elevului 

minor 
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