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CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL pentru 

elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța de tutelă a 

hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a 

obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; 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, an școlar 2022-2023 

 

Nume și prenume părinte:    

Nume și prenume elev/ă:   

Telefon  

Clasa:    
 

Prin prezenta   vă   rog   să   acordați   fiului/fiicei   mele bursă   de   ajutor   social   pentru:  

a) elev orfan;  

b) elev aflat în întreținerea unui singur părinte;  

c) elev abandonat de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială.                                           

 

Anexez următoarele documente: 

□ copie certificat naștere, CI elev 

□ copie certificat deces părinte - pentru elevii orfani 

□ documente justificative pentru elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură 

de protecție specială 

□ documente justificative pentru elevii aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care 

instanța de tutelă a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul 

de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; copil cu tată declarat 

necunoscut; copil adoptat de o sigură persoană) 
□     copie extras de cont bancar deschis pe numele elevului. 

 

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

de studiu. 

Elevii care beneficiază de „Bani de liceu” sau „Euro 200”pot obține bursă de studiu/merit/ 

performanță/ajutor social, dacă îndeplinesc criteriile. 

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor 

social pentru luna respectivă. 

Am luat la cunoștință de prevederile OME nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale 

de                     acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar. 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității 

și iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și 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) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor 

date. 

 
 

Data    
 

Semnătura părinte    

 
 

Doamnei Director al Colegiului National ,,B.P.Hasdeu” Buzău
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CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL 

 PENTRU MOTIVE MEDICALE, an școlar 2022-2023 

 
 

 

 

Nume și prenume părinte:    

Nume și prenume elev/ă:   

 

Telefon   

Clasa:  _________  

Prin prezenta vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă socială pentru motive medicale. 

Menționez că fiul/fiica mea suferă de  ....................................................................................................... 

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

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

Anexez următoarele documente: 

□ copie certificat naștere, CI elev. 

□ certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap. 

□     copie extras de cont bancar deschis pe numele elevului. 

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

studiu. 

Elevii care beneficiază de „Bani de liceu” sau „Euro 200”pot obține bursă de studiu/merit/ 

performanță/ajutor social, dacă îndeplinesc criteriile. 

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor 

social pentru luna respectivă. 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 

realității și iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează 

și 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) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor 

date. 
 

 

Data  Semnătura părinte    
 
 

 

 

 

Doamnei Director al Colegiului National ,,B.P.Hasdeu” Buzău
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CERERE PENTRU BURSĂ STUDIU, an școlar 2022-2023 

Nume și prenume părinte:    

Nume și prenume elev/ă:   

Telefon  

 Clasa:    

Prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de studiu în anul școlar  2022-2023. Menționez 

următoarele: 
a) Numărul total al membrilor familiei mele:_________; 

b) Venitul net realizat de toți membrii familiei, așa cum sunt definiți în art. 5 la OME 5379/2022, în fiecare 

lună din ultimele 3 luni este cel trecut în tabelul următor (venitul mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 

3 luni anterioare cererii să  fie cel mult egal cu salariul minim net pe economie, respectiv 1524 lei): 

Venitul net al familiei din ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022)         lei 

Nr.crt. Tipul venitului NET Tata Mama Alți membri ai familiei Total 

1. Venit salarial     

2. Ajutor șomaj     

3. Pensie/pensie de urmaș     

4. Pensie de întreținere a minorului     

5. Alocație de stat pentru copii     

6. Alocație complementară     

7. Venituri din chirii/dividende     
8. Alte venituri     

TOTAL VENITURI     

c) Venitul net realizat de toți membrii familiei în ultimele 3 luni este de___________ lei. 

d) Venitul net pe membru de familie este de ________________lei. 
Anexez următoarele documente: 
□ copii C.I. ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori) 

□ adeverințe elevi/studenți pentru frați/surori 

□ adeverințe, în original, de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă 

din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (sau după caz: talon pensie, ajutor șomaj, etc), sau declarație 

notarială pentru cei care nu au venituri 
□ adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de 

familie apți de muncă 

□ dovadă alte venituri: talon pensie de urmaș, pensie de întreținere a minorului, alocație de stat, alocație 

complementară, venituri din chirii, din dividende sau alte venituri (talon alocație complementară etc.) 
□ alte documente justificative privind veniturile realizate  

□ copie extras de cont bancar deschis pe numele elevului 

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. Elevii care beneficiază de „Bani de liceu” sau „Euro 200”pot obține bursă de 

studiu/merit/ performanță/ajutor social, dacă îndeplinesc criteriile. 
Am luat la cunoștință de prevederile OME nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de      acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar. 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității, nu am alte 
venituri decât cele anexate la dosar și completate în tabelul de mai sus și iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la 

bursă pe toată perioada care urmează și 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) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date. 

Data    Semnătura părinte    

Doamnei Director al Colegiului National ,,B.P.Hasdeu” Buzău 
Media anuală generală/calificativul obținut/ă în anul școlar anterior:  ............................ 

Media de admitere în învățământul liceal (elevii cls. a IX-a):   ............................ 
Numărul de absențe nemotivate în anul școlar anterior:    ............................ 

Diriginte,  

................................................................ 
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CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL – VENITURI MICI, an școlar 2022-2023 

Nume și prenume părinte:   _ 

Nume și prenume elev/ă:  ____________________________ 

Telefon   

 Clasa: _________________

Prin prezenta vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă socială în anul școlar 2022-2023. Menționez 
următoarele: 

a) Numărul total al membrilor familiei: ; 
b) Venitul net total realizat de toți membrii familiei, așa cum sunt definiți în art. 5 la OME 5379/2022, 

în fiecare lună din ultimele 12 luni este cel trecut în tabelul următor (venitul mediu net lunar /membru de 

familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, să nu fie mai mare de 50% din salariul minim net pe 

economie; respectiv 762 lei/membru de familie). 

Venitul net al familiei din ultimele 12 luni (septembrie 2021-august 2022) 
Nr.crt. Tipul venitului NET Tata Mama Alți membri ai familiei Total 

1. Venit salarial     

2. Ajutor șomaj     

3. Pensie     

4. Pensie de întreținere a minorului     

5. Pensie de urmaș     

6. Alocație de stat pentru copii     

7. Alocație suplimentară     

8. Venituri din chirii     

      9. Venituri din dividende     

    10. Alte venituri     

TOTAL VENITURI     

c) Venitul net realizat de toți membrii familiei în ultimele 12 luni este de ___________ lei. 

d) Venitul net pe membru de familie este de _____________lei. 

Anexez următoarele documente : 
□ copii C.I. ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori); 

□ adeverințe elevi/studenți pentru frați/surori 

□ adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care  

să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau după caz: talon pensie, ajutor șomaj, etc) sau declarație notarială 
pentru cei care nu au venituri 

□ adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinții/ membrii 

de familie apți de muncă  
□ alte venituri: pensie de urmaș, pensie de întreținere a minorului, alocație de stat, alocație suplimentară, 

venituri din chirii, din dividende sau alte venituri 

□ alte documente justificative privind veniturile realizate 

□ copie extras de cont bancar deschis pe numele elevului 

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.  
Elevii care beneficiază de „Bani de liceu” sau „Euro 200”pot obține bursă de studiu/merit/ performanță/ajutor social, 

dacă îndeplinesc criteriile. 

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor 

social pentru luna respectivă. 

Am luat la cunoștință de prevederile OME nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de      acordare 

a burselor elevilor din învățământul preuniversitar. 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității, nu 

am alte venituri decât cele anexate la dosar și completate în tabelul de mai sus și iau la cunoștință că în caz contrar 
voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și 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) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date. 

Data  Semnătura părinte    

Doamnei Director al Colegiului National ,,B.P.Hasdeu” Buzău 
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