
CONDIȚII PENTRU OBȚINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL 

Poate să beneficieze de bursă de ajutor social elevii care se încadrează în una din categoriile: 

1. Venitul mediu net lunar/ membru de familie, pe ultimele 12 luni, să fie cel mult egal cu jumătate 

din salariul minim net pe economie (762 lei); 

2. Sunt orfani SAU Se află în întreținerea unui singur părinte SAU Sunt abandonați și asupra lor a fost 

instituită o măsură de protecție; 

3. Au deficiențe funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor 

organismului 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL: 

 Cerere corespunzătoare fiecărei tip de bursă (regăsită în acest document); 

 Toate actele doveditoare, specificate în cerere. 

NOTĂ 1: 

 Documentele doveditoare vor fi strânse de către dirigintele clasei sau de către un elev – 

reprezentant al clasei și depuse doamnelor profesor Anca Gavra, Alina Soreanu sau Maria 

Ciumău DOAR  în data de 28 septembrie 2022. 

 

NOTĂ 2: 

 Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, merit sau studiu; 

 Dacă elevul are mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună, își pierde bursa în acea lună; 

 Elevul poate să beneficieze de bursă de ajutor social și pe perioada vacanței de vară dacă: a 

promovat anul școlar anterior, nu a fost corigent la mai mult de o materie și nu a avut mai mult 

de 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NR..................... /.............................. 

 

CERERE BURSĂ SOCIALĂ (VENIT) 

Pentru anul școlar 2022-2023 

Subsemnata/ subsemnatul................................................................................................... în calitate de 

părinte/ tutore al elevului............................................................................................, din 

clasa.......................................... a Colegiului Național Mihai Eminescu- Baia Mare, vă rog să-mi aprobați 

acordarea unei burse sociale pentru elevul mai sus menționat. 

Precizez că am în întreținere un număr de ................ copii. 

Anexez următoarele acte necesare acordării bursei sociale: 

a) Copii după certificatele de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținerea mea; 

b) Copie după buletinul/ cartea de identitate a ambilor părinți ( unde este cazul); 

c) Anchetă socială efectuată de către primăria de domiciliu; 

d) Dovada tuturor veniturilor pe ultimele 12 luni calendaristice (septembrie 2021-august 2022), în 

care se identifică cu claritate veniturile nete realizate de fiecare membru al familiei, inclusiv 

alocațiile complementare ale copiilor; 

e) Adeverință ANAF pentru veniturile realizate în perioada septembrie 2021-august 2022; 

f) Declarație notarială că nu am realizat nici un venit în ultimele 12 luni calendaristice (dacă este 

cazul); 

g) Pentru frații minori adeverință de la școala la care sunt înscriși din care să rezulte clar dacă 

beneficiază de burse sau alte tipuri de ajutoare din partea unității școlare la care sunt 

înmatriculați; 

h) Declarație din care rezultă cȃte persoane am în întreținerea mea; 

i)  Alte documente doveditoare. 

Declar că dosarul pe care l-am depus conține un număr de ........................pagini, reprezentând actele și 

adeverințele precizate mai sus. 

 

Telefon părinte................................ 

Data.................................................. 

Semnătura părinte....................................................................................... 



NR................................./........................................ 

 

CERERE BURSĂ SOCIALĂ  

Pentru anul școlar 2022-2023 

 

Subsemnata/ subsemnatul................................................................................................... în calitate de 

părinte/ tutore al elevului..........................................................................................., din 

clasa............................ a Colegiului Național Mihai Eminescu - Baia Mare, vă rog să-mi aprobaţi cererea 

pentru obținerea bursei de ajutor social – copil orfan/aflat în întreținerea unui singur părinte/aflat sub o 

măsură de protecție. 

 

Anexez cererii :  

o Copie certificat de naștere elev/elevă;  

o Copie C.I. elev/ elevă;  

o Copie C.I. părinte/ tutore;  

o Copie certificat de deces părinte/părinți sau Copie decizie divorț și stabilirea părintelui tutore sau Copie 

decizie instituire măsură de protecție socială (după caz) 

 

Telefon părinte............................................................... 

 

Data.................................................. 

 

 

Semnătura părinte....................................................................................... 

 

 



Nr……………………………………………………………… 

 

 CERERE BURSĂ SOCIALĂ (MEDICALĂ) 

Pentru anul școlar 2022-2023 

 

Subsemnata/ subsemnatul …………………………………………………………………, în calitate de părinte/ tutore al 

elevului/ elevei……………………………………………………………………., 

din clasa ………………………………………… a Colegiului Național Mihai Eminescu- Baia Mare, vă rog să îmi 

aprobați acordarea unei burse sociale – pe motiv medical.  

Anexez cererii: 

o copie act de identitate elev,  

o copie act de identitate părinte, 

o copie certificat de naștere elev,  

o certificat medical eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/ medicul 

de la cabinetul școlar,  

o certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul). 

 

 

Telefon părinte/ tutore………………………………………………. 

 

Data………………………………………………….. 

 

 

Semnătura părinte....................................................................................... 

  

 

 


