
MINISTERUL EDUCAŢIEI  
INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN  BACĂU 
COLEGIUL NATIONAL ,,VASILE ALECSANDRI” 
Str. Vasile Alecsandri nr. 37, 600011 Bacău 
Telefon : 0234- 512607, Fax 0234-510914 
E-mail: cnva_bacau@yahoo.com 
contact.cnva.bacau@gmail.com  
Nr. .............................. 

CERERE PNTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL 
 

 Subsemnatul/a,……………………………………………., elev/ părinte/tutore legal al 
elevului/elevei……………………….……………………., din clasa…………, an şcolar 2021-2022, 
domiciliat în localitatea………………………, strada…………, nr……., ap…….., 
judeţ………………….., telefon………………., prin prezenta, vă rog să acordaţi fiului/fiicei mele 
bursă de ajutor social, pentru încadrarea în una din următoarele categorii, perecizate Art.14 (1) din 
OME nr. 5870/2022:  

o Elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe 
membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 

o Elevi orfani/crescuți de un singur părinte/ elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost 
instituită o măsura de protecție socială; 

o Elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 
structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului 
sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 
1.306/1.883/2016; 

o Elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate. 
 Anexez următoarele acte doveditoare  

• VENITURI MICI adeverințe de venit pentru ultimele 12 luni, taloane pensie, șomaj și alocație, 
adeverință de elev și certificate de naștere de la frați/surori, acte de identitate părinți, declarații 
notariale sau orice alt document care certifică existența/inexistența unui venit permanent;  

• ORFANI copia certificatului de deces, copie certificat naștere elev, copie CI elev; 
• CRESCUȚI DE UN SINGUR PĂRINTE – certificat de naștere/ decizie de divorț; declarație 

notarială pe proprie răspundere a părintelui întreținător referitoare la lipsa altor 
venituri/calitatea de unic întreținător;  

• ELEVI ABANDONAȚI DE PĂRINȚI – dovada măsurii de protecție socială, copie acte 
identitate;  

• MEDICALA - certificatului 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; 

• RURAL – copie document de identitate prin  care se face dovada domiciliului. 
 
Declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus şi actele doveditoare anexate corespund 

realităţii şi iau la cunoştinţă că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează 
şi voi suporta consecinţele în vigoare (fals şi uz de fals). 

În situația existenței unor diferențe între sumele alocate, bursele aprobate și numărul de elevi 
potențiali beneficiari, optez pentru următorul tip de bursă:  

o Bursă de performanță/merit/de studiu; 
o Bursă de ajutor social. 

 
 

 

Data Semnatura elev / părinte / tutore/reprezentant 
legal 
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