
NR. /

CERERE BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL_Art. 15, alin. 1 lit.  c_MEDICALĂ
Doamna Director,

Subsemnatul(a) .............................................................................., domiciliat în

localitatea ……………………, județul ………………, posesor CI seria ……., nr.

…………… , părinte/reprezentant legal al elevului/elevei/ elev major

........................................................, din clasa ...................., vă rog să aprobați acordarea bursei

sociale în anul școlar 2022-2023.

Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am
făcut această opțiune în cunoștință de cauză. De asemenea, știu că pot cumula acest tip de
bursă cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Declar că:
□ Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru

îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.
□ Am luat la 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 liberă circulație a acestor date.

Data: .................................. Semnătură părinte/ elev major..............................

Anexez cererii următoarele documente:
- Copie CI părinte/ reprezentant legal;
- Copie CI și certificat de naștere elev/ă;
- Certificat medical în original eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de

familie/medicul de la cabinetul medical;
- Copie certificat de încadrare în grad de handicap, după caz;
- Extras de cont bancar pe numele elevului

Doamnei Director al Liceului Tehnologic,,Matei Basarab" Caracal



Art. 15, alin 1 lit. (c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau
afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului
sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1.306/1.883/2016 pentru
aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a
modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;
II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;
VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;
VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC),
indiferent de cauză;
IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării;
X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);
XII. boli genetice;
XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament
îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau
îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în
considerare; (se ataşează certificat medical eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul
de familie, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap);


