
COLEGIUL NATIONAL TRAIAN 

DROBETA TURNU SEVERIN 

Nr.inregistrare________________________________ 

Cerere pentru acordarea de bursei școlare de ajutor social 

   Doamna Director, 

Subsemnatul(a)…………………………………………………………………domiciliat……………………………………………………..……,
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 
Colegiul  National Traian, vă rog să aprobaţi acordarea bursei medicale conform art. 13 lit. a) din OMECTS 
5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, pe semestrul I al anului şcolar 2021 - 2022. 
 
 Anexez prezentei următoarele: 
 - copie certificat naştere elev şi copie CI elev; 
 - copie C.I. părinţi; 
 - certificat medical emis de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar; 
 

Am depus / Nu am depus dosar și pentru bursa de merit / bursa sociala.  

 
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde 
lista cu destinatarii finali, cu minim de expunere publică necesară. 
Sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, confirm pe proprie răspundere că toate informaţiile 
prezentate sunt corecte, exacte şi complete şi susţinute de actele autentice depuse. 
Mă angajez ca în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea 
cererilor, să informez Comisia de aceste schimbări. 
 

 
Data ……………………..        Semnătura …………………… 

 
 

Doamnei Director al Colegiului National Traian 
 
 
Se completează de către Profesor diriginte: 
Nota la purtare în  an şcolar 2020 - 2021 …………………..………………… 
Media an școlar 2020-2021 ..................................... 
 
 Diriginte: nume şi prenume …………………………………..….. 
 Semnătura ………………………  
 
 
 
 
Notă: Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului,făcută unui organ sau unei instituţii 

de stat, ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145,în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legiiori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 


