BURSELE DE AJUTOR SOCIAL
Cine beneficiază?
Cazul 1(venituri mici): Elevii proveniți din familii care nu realizează un venit
mediu lunar net pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii,
mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (adică 762
lei/membru/familie/lună). Se va lua în calcul salariul minim net pe economie
în vigoare la data depunerii cererii.
Cazul 2(orfan/monoparental/plasament): Elevii orfani, elevii aflați în
întreținerea unui singur părinte, copil cu tată declarat necunoscut, copil adoptat
de o singură persoană și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost
instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de
urgență.
Cazul 3 (medical): Elevii care au deficiențe/afectări funcționale produse de
boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiunilor organismului,
structurate conform Ordinului ministrului sănătății și a ministrului muncii,
protecției sociale și a persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru
aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în
grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și
completările ulterioare.
Cazul 4 (mediul rural): Elevii din învățământul primar și gimnazial 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 (comună/oraș
cu subdiviziunile sale administrative), acordarea bursei nefiind condiționată de
venitul net lunar al familiei.
!!!Bursa de ajutor social nu este condiționată de venit, în următoarele
cazuri:
 Elevii orfani, elevii aflați în întreținerea unui singur părinte, copil cu tată
declarat necunoscut, copil adoptat de o singură persoană și elevi
abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție
specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență.
 Elevii care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau
afecțiuni ale structurilor și funcțiunilor organismului, structurate conform
Ordinului ministrului sănătății și a ministrului muncii, protecției sociale și
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a persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor
biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap
și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările
ulterioare.
 Elevii din învățământul primar și gimnazial 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 (comună/oraș cu
subdiviziunile sale administrative), acordarea bursei nefiind condiționată
de venitul net lunar al familiei.
Bursele de ajutor social de acordă la începutul anului școlar și sunt
revizuite lunar, în funcție de modificările intervenite, în situația cazului 2,
respectiv 3.
!!! Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună
nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Acte necesare cazul 1:
- Dosar plic cu numele elevului, clasa și tipul de bursă solicitat
- Cerere de înscriere la bursa socială, an școlar 2022-2023
- Copie după certificatul de naștere/carte de identitate a tuturor copiilor
aflați în întreținere,
- Copie după cupoanele sau extras de cont privind alocația de stat
pentru perioada 01.09. 2021- 31.08.2022
- Copie după cupoanele sau extras de cont privind alocația
suplimentară, pentru perioada 01.09.2021- 31.08.2022
- Copie: buletin/carte identitate/certificat de naștere, certificat de căsătorie,
al părinților
- Adeverință cu salariul net pe perioada 01.09.2021- 31.08.2022, pentru
membri familiei care sunt angajați
- Adeverință cu alte venituri de la administrația financiară pentru anul
fiscal 2021 și 2022
- Adeverință că nu deține terenuri agricole cu o suprafață mai mare de
20000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40000 mp în zonele
montane, și că a/nu a beneficiat de venituri agricole pentru perioada
01.09.2021- 31.08.2022
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- Copie după cupoanele de pensie sau extras de cont pe perioada
01.09.2021- 31.08.2022, pentru membri familiei care sunt pensionați
- Copie după cupoanele de pensie alimentară sau extras de cont pe
perioada 01.09.2021- 31.08.2022, în cazul în care părinții sunt despărțiți
- Hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului
- Cont IBAN pe numele elevului bursier.
NOTĂ!
1. PENTRU ORICE VENIT CARE NU SE POATE JUSTIFICA PRIN
DOCUMENTE, SE FACE DECLARAȚIE LA NOTAR.
2. COMISIA DE BURSE ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A SOLICITA
ANCHETA SOCIALĂ.

Acte necesare cazul 2:
- Dosar plic cu numele elevului, clasa și tipul de bursă solicitat
- Cerere de înscriere la bursa socială, an școlar 2022-2023
- Copie după certificatul de naștere/CI elev
- Copie după certificatul de deces
- Copie hotărâre judecătorească pentru elevul crescut de un singur părinte
- Copie hotărâre judecătorească de încredințare copil plasament
- Document justificativ de impunere măsură de protecție socială (dacă este
cazul)
- Copie CI/BI părinte/tutore
- Cont IBAN pe numele elevului bursier
Acte necesare cazul 3:
- Dosar plic cu numele elevului, clasa și tipul de bursă solicitat
- Cerere de înscriere la bursa socială, an școlar 2022-2023
- Certificat medical în original eliberat de medicul specialist și avizat de
medicul de familie/medicul școlar
- Copie certificat naștere/CI elev
- Copie CI/BI părinte/tutore
- Cont IBAN pe numele elevului bursier
Acte necesare cazul 4:
- Dosar plic cu numele elevului, clasa și tipul de bursă solicitat
3

-

Cerere de înscriere la bursa socială, an școlar 2022-2023
Copie CI elev
Copie CI părinți
Cont IBAN pe numele elevului bursier
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