
 
 

Burse Studiu cf.art. 9 pentru clasa a VI-a, a VII-a , a- VIII-a, a X-a, a XI-a, a XII-a 
 

Aprobat director,                                    Nr.  ……../……………….. 

DOAMNĂ DIRECTOR, 

Subsemnatul (a ) ……………………………………………………….………………...…………… 

domiciliat în …………….…, strada ………………………. nr. ……. bl. ……, sc.……, et. ….., ap. ……, 

sector/judeţ …………….……., telefon ………………………………….., în calitate de părinte/ 

tutore/reprezentant legal al elevului…………………………………………………………………….…/ 

elev………………………………………………………….…C.I.…..…………nr. ……………….. din 

clasa ……………, de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra-Neamț, vă rog să aprobaţi 

acordarea bursei de studiu conform art. 8 alin. 1) din OMECTS 5576/2011 privind aprobarea 

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. 

 

Am luat la cunoştinţă de prevederile art. 18 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat: 

„(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare 
sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 

(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă 
sau burse de merit.” 

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât 
şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau 
acordată pentru o perioadă de timp mai mare. 

(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 
 Am depus dosar pentru bursa de merit (da sau nu)........................ 

 Am depus dosar pentru bursa de ajutor social (da sau nu)........................ 

 

Data ……………………..   Semnătura ………………………….. 
 

Doamnei Director al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra-Neamț 
 

 
Se completează de către diriginte: 

 
- nota la purtare pentru anul  şcolar 2020-2021 ……………………… 
- media generală la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 …………………….. 

 

Certific exactitatea datelor 
                                                   Diriginte: nume şi prenume ……………………………… 

        Semnătura ……………………


