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   AVIZAT,                VERIFICAT,  
DIRECTOR                           comisia de atribuire a burselor 
                                                                                                        …………………………………...                

                      ..………………………………..... 
Cererea a fost aprobata in sedinta Consiliului de administratie                             ………………………………………….. 

din data de …………………………………………………. 

Nr. ____ din ________ 2022 

 
 

 

DOAMNĂ DIRECTOR 
 
 Subsemnatul (a) ………………………………………………………….… în 

calitate de părinte/reprezentant legal al elevului 

………………………………………………… înscris în clasa ………… la Şcoala 

Gimnazială ”Al.I.Cuza” Fălticeni, vă rog să-mi aprobaţi cererea pentru acordarea 

bursei sociale-medicale pentru elevul (a) menţionat, pe anul şcolar 2022 – 2023. 

 La dosar anexez următoarele acte :  
 

 
 

1  COPIE ACTE DE IDENTITATE PARINŢI   

2  COPIE CERTIFICATE NAŞTERE COPII  

3  CERTIFICAT MEDICAL ÎN ORIGINAL 

ELIBERAT DE MEDICUL SPECIALIST ȘI 

AVIZAT DE MEDICUL DE FAMILIE SAU 

MEDICUL DE LA CABINETUL ȘCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

Data _________________                                                   Semnătura ____________________ 
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Bursă Socială-Medicală 
 

 

Acte necesare: 

1. cerere tip 

2. Copie după certificatul de naștere 

3.Copie C.I./B.I. părinte/ tutore 

4.Copie certificat în original eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de 

familie sau medicul de la cabinetul medical școlar. 

 

 

Condiții de acordare: 
 

1. Boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 

2. Boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 

3. Boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 

4. Boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 

5. Boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 

6. Boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 

7. Boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 

8. Boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală 

cronică(IRC), indiferent de cauză; 

9. Boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare 

mișcării; 

10.  Boli ale structurii pielii, alexelor și funcțiilor tegumentului; 

11.  Boala canceroasă; 

12.  Boli genetice; 

13.  Transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 

14.  Orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care 

necesită tratament îndelungat pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare 

și reabilitare pentru cel putin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în 

vreuna dintre categoriile enumerate la pct. 1-13 este luată în considerare; 

 

 

 

 

 

 

 
 


