
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PIATRA NEAMȚ 

Nr. _________/____________ 

Se aprobă,  

Director,  

Prof. Acuculiței Ancuța Denisa 

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI PROFESIONALE  

CONFORM HOTĂRÂRII NR. 951/28.12.2017 

 Subsemnatul ___________________________________________, CNP ________________________, 

părinte al elevului ________________________________________________, domiciliat în 

_________________________________________________, CNP _______________________________, CI/BI 

seria ____ nr ________________________, tel. _____________________________, elev la Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Leonida”, învățământ profesional, clasa __________, profil ____________________________________, 

din localitatea Piatra Neamț, jud. Neamț, solicit acordarea Bursei profesionale conform Hotărârii nr. 

951/28.12.2017 pentru anul școlar 2021-2022. 

 Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde 

beneficiarii „Bursei profesionale” și să fie parțial publicate, inclusiv pe internet, cu minim de expunere publică 

necesară.  

 Am luat la cunoștință că:  

 Art. 7 (1) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 

absențe nemotivate în luna precedentă. Această sancțiune nu se aplică în cazul absențelor înregistrate în ultima 

lună a anului școlar anterior. (2) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul 

al II-lea al anului școlar în curs, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea 

mediei la purtare sub nota 7 în semestrul I al anului școlar în curs. (3) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă 

de 3 luni calendaristice al anului școlar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care 

conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul școlar precedent. (4) Abaterile menționate la alin. 

(2) și (3) nu se referă la scăderea notei la purtare din cauza absențelor nemotivate pentru care se aplică sancțiunile 

precizate la alin (1). Nu se cumulează absențele de la o lună la alta. (5) Decizia de retragere a bursei profesionale în 

situațiile prevăzute la alin (1) – (3) se aplică de director, la propunerea Comisiei de monitorizare a acordării bursei 

profesionale. (6) Acordarea bursei profesionale încetează la pierderea calității de elev, conform prevederilor 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  

Semnătura părintelui ________________________________ 

 


