
 

CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL 

 
pentru elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte 

şi elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, 
respectiv plasamentul/ plasamentul de urgenţă 

-anul şcolar 2022-2023- 
 

Nume și prenume părinte:      

              Număr de telefon   _____________________ 
Nume și prenume elev/ă:   
Clasa:    

Prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de ajutor social conform art. 15 alin. (1) 
lit. b) elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte (copil pentru care instanţa de tutelă a 
hotărât exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a 
obligaţiei de întreţinere a celuilalt părinte – pensie de întreţinere; copil cu tată declarat necunoscut; copil 
adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, acordarea bursei nefiind condiţionată 
devenitul net lunar al familiei, din anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei 5379/07.09.2022 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 
2022-2023. 

Anexez următoarele documente: 

o copie certificat naștere elev; 
o copie certificat de deces părinte; 
o document - copil pentru care instanţa de tutelă a hotărât exercitarea autorităţii părinteşti de 

către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligaţiei de întreţinere a 
celuilalt părinte – pensie de întreţinere; 

o pentru elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială 
respectiv plasamentul/ plasamentul de urgenţă – documente care atestă măsurile dispuse de 
către Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în condiţiile 
legii ; 

o alte documente justificative, dacă este cazul: 
o    

o    
o    

Am luat la cunoştinţă de prevederile din anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei 5379/07.09.2022 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar: 
Art.14. Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat înscrişi la cursurile cu 
frecvenţă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali. 
Art.15 (1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu 
frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, care se încadrează în cel  
puţin una dintre următoarele situaţii: 
b) elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte (copil pentru care instanţa de tutelă a hotărât exercitarea 
autorităţii părinteşti de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligaţiei de întreţinere a celuilalt 
părinte – pensie de întreţinere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi 
de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgenţă,  
acordarea bursei nefiind condiţionată devenitul net lunar al familiei; 
Art.16 (2) Elevii care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social 
pentru luna respectivă. 
Art.17 Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai 
elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc 
dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 zile lucrătoare ale anului şcolar. 
Art.19 (1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 
(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să  
opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai 



 
mare. 
(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale(CES) pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent  
dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. 
Art.20 (1) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 15. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), nu primesc bursa de ajutor social pe perioada vacanţei de vară: 
a) elevilor care nu au promovat anul școlar; 
b) elevii care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 absențe  

nemotivate/an; 
c) elevii care repetă anul şcolar din alte motive decât medicale. 

 
Declar pe proprie răspundere că actele doveditoare anexate corespund realității, çi iau la cunoçtință 

că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează çi voi suporta consecințele 
în vigoare (fals si uz de fals). 

 
[ ] Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor 
legale ale instituției. 
[ ] Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de 
instituție cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 
 

Data  Semnătura părintelui    

 

 

 

Rezervat pentru comisie: 

Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează în prevederile 

legale pentru acordarea bursei sociale.  

 

Semnătură Preşedinte Comisie:   

Avrămuț Ioana Marcela 

 


