Unitatea de învățământ: LICEUL „CAROL I” BICAZ
Nr. de înregistrare/data_____________________
CERERE
De solicitare a acordării „BURSEI PROFESIONALE” pentru anul școlar 2022-2023

1. Subsemnatul/a__________ _____________________________________________________________________________,
(numele, iniţiala tatălui, prenumele)

părinte/tutore legal al elevi/elevului _______________________________________________________anul___________profesională
domiciliat/domiciliată în (str., nr. ,bl., et., sc., et , a p . , judeţul, localitatea) _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
cod poştal nr. ____________ , CI/BI.__________________________________, telefon/fax ___________________________________;
e-mail__________________________________________________, solicit acordarea „Bursei profesionale” pentru anul școlar 2022-2023.
Anexez prezentei fotocopia cărții de identitate și a certificatului de naștere elev,carte identitate părinte, extras de cont elev.
Semnătura părinte/tutore legal,

Semnătura elevului,

Părinte/tutore legal, _______________________________

___________________________________

CNP___________________________________

CNP_______________________________

Diriginte, ______________________________
_______________________________________
Semnătura preşedintelui comisiei ____________________________________________________________________

*****
Extras din Hotărârea nr. 951 din 28.12.2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care
frecventează învăţământul profesional
Art. 3
(1) "Bursa profesională" se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii
practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.
(2) Elevii declaraţi repetenţi nu beneficiază de "Bursa profesionala" pentru anii de studiu pe care ii repetă.
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 din semestrul I 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 mediei 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.

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor
cuprinde beneficiarii subvenției acordate în cadrul Programului național de protecție socială „Bursa
profesională” și să fie publicate, inclusiv pe internet, cu minimum de expunere publică necesară.
Semnătură părinte,

Semnătură elev,

