
Termen 28.01.2022 

 

CERERE 
 PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL 

 

TIP________ 

 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022, sem II 

 
 

Subsemnatul__________________________________________, părinte al 

elevului___________________________________, din clasa____________, vă rog a-mi aproba 

acordarea bursei de tip__________ 

 

 În acest sens, DECLAR pe propria răspundere, având cunoștință de prevederile art. 292. Cod 

Penal, privind falsul în declarații, că nu realizez alte venituri, doar cele declarate prin actele anexate. 

Menționez că locuim și gospodărim împreună un număr de ______persoane, că fiul/fiica mea are un 

număr de .........................absente nemotivate pe sem I. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

 

BURSĂ SOCIALĂ TIP A- situația materială a familiei sau a susținătorilor legali 

1. anchetă socială (dacă au intervenit modificări la numărul de persoane față de cele 

declarate în septembrie 2021) 

2. certificate naștere copii 

3. C.I. părinți 

4. adeverințe venit pe ultimele 12 luni (ianuarie-decembrie 2021) 

5. cupon pensie 

6. cupon șomaj 

7. cupon alocație 

8. cupon alocație suplimentară 

9. adeverință de la FISC dacă are alte venituri 

10.  adeverințe pentru familiile care beneficiază de ajutor social pe ultimele 12 luni (ianuarie-

decembrie 2021) 

11. hotărâre de adopție sau încredințare a minorului potrivit legii (daca este cazul) 

12. adeverinte elevi/studenți pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse primite în 

perioada specifică 

13. alte acte relevante pentru stabilirea venitului/ membru de familie: pensie de urmaș, pensie 

de întreținere a minorului, venituri din chirii, dividente etc (se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația 

complementară pentru copii); 

 

Condiții: 

- nu realizează venitul mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare 

de 50% din salariul minim net pe economie 762 lei/membru 

 

 

SEMNĂTURA PĂRINTE                                          SEMNĂTURĂ DIRIGINTE/ÎNVĂȚĂTOR 

......................................................                                  ............................................. 

                  

 

 

 

 



Termen 28.01.2022 

 

CERERE 
 PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL 

 

TIP________ 

 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022, sem II 

 
 

Subsemnatul__________________________________________, părinte al 

elevului___________________________________, din clasa____________, vă rog a-mi aproba 

acordarea bursei de tip__________ 

 

 În acest sens, DECLAR pe propria răspundere, având cunoștință de prevederile art. 292. Cod 

Penal, privind falsul în declarații, că nu realizez alte venituri, doar cele declarate prin actele anexate. 

Menționez că locuim și gospodărim împreună un număr de ___________persoane, că fiul/fiica mea are 

un număr de .........................absente nemotivate pe sem I. 
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PENTRU  

• BURSĂ SOCIALĂ TIP B 

-elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost 

instituită o măsură de protecție socială (conf. ORDIN Nr.5870 privind aprobarea Criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat) 

 

 1.  Copie după document care dovedește îndeplinirea criteriului (certificat deces/ sentință de divorț/ 

hotărâre de adopție sau încredințare a minorului potrivit legii/ declarație notarială prin care declară că  

celălalt părinte nu contribuie în nici un fel la creșterea copilului și că nu este recăsătorit  etc) 

 2.  C.I. părinte/tutore 

 3.  certificat de naștere elev 

 

• BURSĂ SOCIALĂ TIP C 

-motive medicale- elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni 

ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic- orice altă boală, tulburare sau afecțiune, 

de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de 

abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative  

 

1. certificate naștere copii 

2. C.I. părinte 

3. certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de 

la cabinetul școlar  

 

• BURSĂ SOCIALĂ TIP D 

- elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze 

într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu  

1. certificate naștere copii 

2. C.I. părinți -  cu dovada clară a domiciliul stabil (nu flotant) 

 

 

SEMNĂTURA PĂRINTE                                          SEMNĂTURĂ DIRIGINTE/ÎNVĂȚĂTOR 

......................................................                                  ............................................. 


