
VERIFICARE DOSAR DIRIGINTE  Nr. de înregistrare  APROBARE COMISIE,  

  

  

    

  

  

Domnule  director,  

  

Subsemnatul(a) _____________________________________, în calitate de părinte 

/ tutore / reprezentant legal, al elevului/elevei ___________________________________, 

din clasa _________, an școlar 2021-2022, vă rog a-mi aproba, conform legislației în 

vigoare (OME 5870/2021), cererea pentru obţinerea bursei de ajutor social (bolnavi) 

pentru semestrul al II-lea al anului şcolar curent.  

  

Anexez, în ordine, următoarele documente (format A4):  

 1. certificatul de naştere / cartea de identitate a elevului beneficiar de bursă  
2. certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) si avizat de medicul de familie / medicul de la 

cabinetul scolar, respectiv a certificatului de incadrare in grad de handicap  

  
deficiente/afectari functionale produse de boli, tulburari sau afectiuni ale structurilor si functiilor  

organismului, structurate tipologic conform OMS si OMMPSPV nr. 1.306 / 1.883 din 2016 pentru aprobarea 

criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de  
aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare  

I  boli si tulburari ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale  
II  boli ale structurilor si functiilor senzoriale  
III  boli ale structurii laringelui si functiilor sale  
IV  boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale  
V  boli ale structurii aparatului respirator si ale functiilor sale  
VI  boli ale structurii sistemului imunitar si ale functiilor sale  
VII  boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrine  
VIII  boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau fara insuficienta renala cronica (IRC), indiferent de cauza  
IX  boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunzatoare miscarii  
X  boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului  
XI  boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si metastazele)  
XII  boli genetice  
XIII  transplantul de organe, tesuturi si celule, starile posttransplant  

XIV  
orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronica/genetica/care necesita tratament indelungat 

pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel putin 6 luni sau ingrijiri paliative si care 

se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luata in considerare  

  



Cunosc faptul că falsul în declarații se pedepsește conform legii. Am luat la 

cunoștință că, la acumularea a 10 absențe nemotivate într-o lună, elevul nu va primi bursa 

în luna respectivă.  

  

Data,  Semnătura solicitantului,  

  

________________  

  

___________________  

  

TERMEN:  14  februarie  2022  
model cerere bursă de ajutor social 2021-2022  


