COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“ – BUZĂU
Nr………din ………….2022

CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL
PENTRU MOTIVE MEDICALE
DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnatul (a) ________________________________________________________ ,
domiciliat(ă) în (str., nr., bl., sc., et., ap., localitate, jud./sect.) _________________________
_________________________________________________________________________ ,
CNP______________________, CI/BI___________________, telefon________________, în
calitate de părinte/ tutore/reprezentant legal al elevului(ei) _____________________________
_________________________________________________din clasa a ______ , vă rog să-mi
aprobați cererea de acordare a bursei de ajutor social pentru motive medicale, pentru sem.
al II-lea, an școlar 2021-2022, conform OME nr. 5870/2021.
Elevul/ Eleva a avut media ____ la purtare pe semestrul I al acestui an școlar.
Anexez următoarele acte:
1. copie certificat naștere elev sau CI pentru elevii care au peste 14 ani;
2. certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/ medicul de
la cabinetul școlar, respectiv certificat de încadrare în grad de handicap;
3. copie cont IBAN deschis pe numele elevului.
Am luat cunoștință de prevederile OME nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, confirm pe proprie
răspundere că toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte și complete și susținute de acte autentice
depuse. Mă angajez ca, în cazul schimbării validității informațiilor, să informez comisia de aceste schimbări.
Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea
atribuțiilor legale ale instituției.
Am luat cunoștință 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 caracter personal și libera circulație a acestor date.

Data ________________
Semnătura elev________________

Semnătura reprezentant legal____________

Doamnei Director al Colegiului Național ,,Mihai Eminescu”

Rezervat pentru comisie:
Informațiile sunt corecte și conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează/ nu se încadrează în
prevederile legale pentru acordarea bursei de ajutor social pe motive medicale.
Semnături comisie:

Str. Transilvaniei, nr. 196, 120171, Buzău
tel. secretariat 0338401558/ 0238.720.278/ 0338401559
fax 0238.716.452 / 0238.716.455
www.eminescubuzau.ro, e-mail: office@eminescubuzau.ro

