
 
 

 
Nr. ________/ _________________ 

 

Cerere pentru acordarea "Bursei profesionale"  
conform Hotărârii nr. 951 /28.12.2017 

 
 
 

Subsemnatul/a………………………………………………………………………., 

CNP:………………………………………., fiul/fiica lui …………………………........... 

şi al …………………………………………………….., domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. 

ap. jud. sect. localitate) ……………………………………………………………………,  
cod poştal nr…………………, CI/BI seria………nr………………………, 

telefon/fax:………………………………, 

e-mail:…………………………………………… elev la Colegiul Tehnic “Carol I”,  
învăţământ profesional, clasa……………… specializarea………………………… din  
localitatea București, solicit acordarea "Bursei profesionale" conform Hotărârii nr. 
951 /28.12.2017 pentru anul şcolar 2020-2021. 
 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor 
cuprinde beneficiarii "Bursei profesionale" şi să fie parţial publicate, inclusiv pe Internet, cu minim de 
expunere publică necesară. 

 
Am luat la cunoştinţă că: (ART. 7)  
(1) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absenţe 
nemotivate în luna precedentă. Această sancţiune nu se aplică în cazul absenţelor înregistrate în ultima lună a 
anului şcolar anterior.  
(2) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul al II-lea al anului şcolar 
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 şcolar în curs.  
(3) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul I al anului şcolar 
următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la 
purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent.  
(4) Abaterile menţionate la alin. (2) şi (3) nu se referă la scăderea mediei la purtare din cauza absenţelor nemotivate 

pentru care se aplică sancţiunile precizate la alin. (1). Nu se cumulează absenţele de la o lună la alta.  
(5) Decizia de retragere a bursei profesionale în situaţiile 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 calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  
Anexez: 

─ Copie certificat de nastere elev;  
─ Copie Carte Identitate elev (format A4);  
─ Copie extras de cont (BCR); 

 

Nr. telefon: 

Data, 

 

 

Semnatură, 


