
Burse Ajutor Social cf.art. 13 a) – bolnavi și orfani 

 

 

 

Subsemnatul (a) ……………………………………………………, 

părintele/ tutorele elevului ………………………………………………., din 

clasa ………………., al .............................................................................(unitatea 

de învățământ) în anul școlar 2020 – 2021, vă rog să binevoiți a-mi aproba o Bursă 

de ajutor social conform Ordinului nr. 5576/7 octombrie 2011 cu modificările și 

completările ulterioare, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat. 

Data,       Semnătura părinte,  

 

Menționez că elevul mai sus menționat are pe semestrul I al anului școlar 

2020 – 2021 media la purtare 10 (zece).     

 

 

Data,        Semnătura diriginte, 

 

 

Doamnei/Domnului Director al ........................................................................... 

 

 

 



Burse Ajutor Social cf.art. 13 b) – mediu rural 

 

 

Subsemnatul (a) ……………………………………………………, 

părintele/ tutorele elevului ………………………………………………., din 

clasa ………………., al .............................................................................(unitatea 

de învățământ) în anul școlar 2020 – 2021, vă rog să binevoiți a-mi aproba o Bursă 

de ajutor social conform Ordinului nr. 5576/7 octombrie 2011 cu modificările și 

completările ulterioare, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat. 

Data,       Semnătura părinte,  

 

Menționez că elevul mai sus menționat are pe semestrul I al anului școlar 

2020 – 2021 media la purtare 10 (zece).     

 

 

Data,        Semnătura diriginte, 

 

 

Doamnei/Domnului Director al .............................................................................. 

  



Burse Ajutor Social cf.art. 13 c) – venituri mici 

 

 

Subsemnatul (a) ……………………………………………………, 

părintele/ tutorele elevului ………………………………………………., din 

clasa ………………., al .............................................................................(unitatea 

de învățământ) în anul școlar 2020 – 2021, vă rog să binevoiți a-mi aproba o Bursă 

de ajutor social conform Ordinului nr. 5576/7 octombrie 2011 cu modificările și 

completările ulterioare, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat. 

Data,       Semnătura părinte,  

 

Menționez că elevul mai sus menționat are pe semestrul I al anului școlar 

2020 – 2021 media la purtare 10 (zece).     

 

 

Data,       Semnătura diriginte, 

 

 

 

Doamnei/Domnului Director al ........................................................................... 

  



Burse Ajutor Social cf.art. 16 – ocazională 

 

Subsemnatul (a) ……………………………………………………, 

părintele/ tutorele elevului ………………………………………………., din 

clasa ………………., al .............................................................................(unitatea 

de învățământ) în anul școlar 2020 – 2021, vă rog să binevoiți a-mi aproba o Bursă 

de ajutor social conform Ordinului nr. 5576/7 octombrie 2011 cu modificările și 

completările ulterioare, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat. 

Data,       Semnătura părinte,  

 

Menționez că elevul mai sus menționat are pe semestrul I al anului școlar 

2020 – 2021 media la purtare 10 (zece).     

 

 

 

Data,        Semnătura diriginte, 

 

 

 

Doamnei/Domnului Director al ........................................................................ 


