
  
ACTELE NECESARE INSCRIERII 

LA BURSA SOCIALA  

PENTRU AN SCOLAR 2022/2023 

 

Bursele de ajutor social se acorda la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările 

intervenite în veniturile nete lunare ale familiei 

 

Dosarele se depun in perioada 05 – 30.09.2022 la diriginţi/învăţători  

CONDITII DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL – VENIT MIC: 

 

1. nu realizeaza un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni (perioada 01.09.2021 – 31.08.2022), pe membru de familie, mai 

mare de 50% din salariul minim net pe economie (adica 762 lei /membru /familie/luna); 

 

2. nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40000 mp, in zonele 

montane.  

 

3. Elevii care acumuleaza 10 absente nemotivate intr.-o luna NU primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiva; 

Bursa de ajutor se acorda in perioada vacantelor scolare in conditiile art. 20 din OME nr. 5379/2022, in urmatoarele situatii : 

 

- Elevilor carea nu promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la o singura 

disciplina de invatamant si au acumulat cel mult 20 absente nemotivate. 

 

DOSARUL CUPRINDE  URMATOARELE  DOCUMENTE: 

 

1. cerere de inscriere la bursa sociala pentru an scolar 2022/2023; 

2. copie dupa certificatul de nastere/ carte de identitate a tuturor copiilor aflati in intretinere, cu mentiunea “conform cu 

originalul”, sub care semneaza atat invatatorul/dirigintele cat si parintele (pentru elevii scolarizati la alte unitati scolare se 

anexeaza la copia dupa certificatul de nastere - adeverinta de inscriere de la scoala respectiva);  

3. copie dupa cupoanele privind alocatia de stat pentru perioada 01.09.2021 – 31.08.2022; 

4. copie dupa cupoanele de alocatie suplimentara perioada 01.09.2021 – 31.08.2022; (daca este cazul); 

5. copie: buletin/carte de identitate/ certificat nastere, certificat de casatorie, al parintilor, cu mentiunea “conform cu 

originalul”, sub care semneaza atat invatatorul/dirigintele cat si parintele; 

6. adeverinta cu salariu net pe perioada 01.09.2021 – 31.08.2022, pentru membrii familiei care sunt angajati (daca este cazul);  

7. adeverinta de la administratia financiara pentru anul fiscal:  2021 si 2022 - OBLIGATORIU; 

8. declaratie notariala ca nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 m2 in zonele colinare si de ses, de 

40000 m2 in zonele montane  pentru perioada 01.09.2021 – 31.08.2022 si ca nu au beneficiat de alocatie suplimentara pentru 

perioada 01.09.2021 – 31.08.2022; 

9. copie dupa cupoanele de pensie pe perioada 01.09.2021 – 31.08.2022 pentru membrii familiei care sunt pensionati/sau 

adeverinta de la casa de pensii (daca este cazul); 

10. copie dupa cupoanele de pensie alimentara pe perioada 01.09.2021 – 31.08.2022 in cazul in care parintii sunt despartiti/sau 

adeverinta; 

11. hotararea de divort sau de incredintare a copilului; 

12. Extras de cont bancar pe numele elevului bursier; 

12. toate actele puse intr-o folie de plastic. 

NOTA:  

1. PENTRU ORICE VENIT CARE NU SE POATE JUSTIFICA PRIN DOCUMENTE  SE FACE 

DECLARATIE LA NOTAR. 

2. COMISIA DE BURSE ISI REZERVA DREPTUL DE A SOLICITA ANCHETA SOCIALA. 

 
 

 

 



 

 

 

ACTELE NECESARE INSCRIERII  

LA BURSA SOCIALA –ORFANI/ CRESCUTI DE UN SINGUR PARINTE/ 

ELEVI ABANDONATI DE PARINTI SAU ASUPRA CARORA A FOST 

INSTITUITA O MASURA DE PROTECTIE SOCIALA 

PENTRU AN SCOLAR 2022/2023 
 

 

Dosarele se depun in perioada 05 – 30.09.2022, la diriginţi/învăţători 
 

CONDITII DE ACORDARE A BURSELOR : 
 

1. Elevii care acumuleaza 10 absente nemotivate intr.-o luna NU primesc bursa de ajutor 

social pentru luna respectiva; Bursa de ajutor se acorda in perioada vacantelor scolare in 

conditiile art. 15 (b) din OME nr. 5379/ 2022, in urmatoarele situatii : 

 

- Elevilor carea u promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt 

corigenti la o singura disciplina de invatamant si au acumulat cel mult 20 absente 

nemotivate. 
 

2. orfan de un parinte sau de ambii parinti; 
 

DOSARUL CUPRINDE URMATOARELE DOCUMENTE: 

 

1. cerere de inscriere la bursa de orfan pentru, an scolar 2022/2023. 
 

2. copie dupa certificatul de nastere; 

 

3. copie dupa certificatul de deces ( bursa orfan);  

 

4. hotarare judecatoreasca (crescut de un singur parinte) 

 

5. document justificativ impunere masura de protectie sociala (unde este cazul) 

 

6. copie C.I. / B.I. parinte / tutore; 

 

7. Extras de cont bancar pe numele elevului bursier. 

 

8. toate actele puse intr-o folie de plastic. 
 

 



 

 

 

 

ACTELE NECESARE INSCRIERII 

LA BURSA SOCIALA –MEDICALA 

PENTRU AN SCOLAR 2022/2023 
 

Dosarele se depun in perioada 05 – 30.09.2022 la diriginţi/învăţători 
 

 CONDITII DE ACORDARE A BURSELOR MEDICALE: 
 

I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 

II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 
III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 
VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 
VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 
VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică 

(IRC), indiferent de cauză; 
IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); 
XII. boli genetice; 
XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 
XIV. 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 și care se înscrie în vreuna dintre 
categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare; 

 

 

 DOSARUL CUPRINDE URMATOARELE DOCUMENTE: 

 

     1.   cerere de inscriere la bursa medicala, an scolar 2022/2023; 

2.  copie dupa certificatul de nastere; 

 

3. certificat medical in original eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de 

familie/ medicul de la cabinetul medical; 

4.   copie C.I. / B.I. parinte / tutore; 

5. Extras de cont bancar pe numele elevului bursier. 

 

6. Toate actele puse intr-o folie de plastic. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


