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Nr. ___________/______________ 

VIZAT, 

Director, 

CERERE 

pentru acordarea bursei de ajutor social 

conform ART.15 LIT. C) 

 

 Subsemnatul(a)________________________________________________domiciliat(ă) în 

localitatea _______________, str.________________________________, nr.____, bl.___, sc.__, 

et. __ ap.___, judeţul ____________, cod poştal __________ 

C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, posesor al C.I./B.I. seria ____ nr. __________, 

telefon ______________, e-mail__________________________ în calitate părinte/reprezentant 

legal al elevului(ei)______________________________________________________de la 

Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov, în clasa _______________, având 

C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ ,  vă rog a-mi aproba cererea pentru obţinerea 

BURSEI DE AJUTOR SOCIAL conform OMEnr. 5379/2022 art.15 lit c), pe anul şcolar 2022 

– 2023. 

Anexez următoarele documente: 

a. Certificatul eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul 

de la cabinetul școlar,  

b. Certificatul de încadrare în grad de handicap; 

c. Copie acte de identitate părinte/susținător; 

d. Extras de cont deschis PE NUMELE ELEVULUI  la ING 

Mențiuni: 
Beneficiază de bursă socială lit. c) elevii care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau 

afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministerului sănătății și al 

ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor 

biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora: 

I. Boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale, 

II. Boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale, 

III. Boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale, 

IV. Boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale, 

V. Boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale, 

VI. Boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale, 

VII. Boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin, 

VIII. Boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză, 

IX. Boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării, 
X. Boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului, 

XI. Boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele) 

XII. Boli genetice 

XIII. Transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant 

XIV. Orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru 

cel puțin 6 luni sau îngrijiri paleative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct I-XIII este luată 

în considerare 

 

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social 

pentru luna respectivă! 

Data,                                                                                       Semnătura, 
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