Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti
Tel./fax. 0212551265
E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro

Anexa 7 – bursa rural
Nr. ……../………………..
Aprobat director,
Mihael Mihalcea

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul (a ) ……………………………………………………………… domiciliat în …………….…,
strada …………………….………….. nr. ……. bl. ……, sc.……, et. ….., ap. …, sector/judeţ …………….…….,
telefon ………………………………….., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului (ei)
……………………………………………/elev major din clasa …………………, de la Liceul Teoretic “Lucian
Blaga”, vă rog să aprobaţi acordarea bursei de ajutor social („pentru elevi din mediul rural, care
sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ
din localitatea de domiciliu”), conform art. 13 lit. b din OMEN 5576/2011 privind aprobarea criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pe semestrul al II-lea al
anului şcolar 2019-2020.
Declarăm pe propria răspundere că în localitatea de domiciliu nu funcţionează nici o unitate de
învăţământ cu nivel liceal şi nu deţinem o altă locuinţă într-o localitate în care există unitate de
învăţământ cu nivel liceal.
Anexez prezentei următoarele :
- copie certificat naştere elev şi copie CI elev (dacă este cazul);
- copie C.I. părinţi,
- adeverinţa de la primăria localităţii de domiciliu din care să rezulte că în localitatea nu există
unitate de învăţământ cu nivel liceal;
Am luat la cunoştinţă de prevederile art. 18 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat:
„(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai
mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau
burse de merit.
(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu”



Am cont la BCR şi doresc ca bursa să fie virată în contul ……………….………………………….



Nu am cont la BCR, dar atasez documentele necesare deschiderii unui cont.

Data ……………………..

Semnătura ……………………

Domnului Director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”
Se completează de către diriginte:
Nota/calificativul la purtare pe semestrul I, an şcolar 2019-2020

…………………..…………………

Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2019-2020 (Promovat/Corigent/SN) …………...……
Certific exactitatea datelor
Diriginte/învăţător: nume şi prenume …………………………………..…..
Semnătura …………………………..…..

