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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE A. STURDZA” IAȘI 

 

Nr. înreg / data: ________/ ________/2022 

Viză pentru eligibilitatea 

dosarului depus pentru bursă de ajutor social: APROBAT / RESPINS 

Președinte: Comisia pentru acordarea burselor școlare 

 

 

Cerere pentru acordarea bursei de ajutor social,  

sem II, an școlar 2021-2022 

 

Subsemnatul, (nume, prenume)  ______________________________________________________ ,  

domiciliat în U.A.T. (comuna, oras)________________________________________din județul ________, 

strada_________________________________________, nr. ______, bl. ______, et.______, ap._____/ 

TELEFON__________________ în calitate de părinte/reprezentant legal al elevului (nume,  

prenume)________________________________________________________, înscris în clasa a _______  la Școala 

Gimnazială ”Dimitrie A. Sturdza” Iași, solicit acordarea următoarei burse de ajutor social(doar una singura, din 

următoarele categorii): 

 

 Bursa de ajutor social - în funcție de venit 

 Bursa de ajutor social- elevi aflați în întreținerea unui singur părinte 

 Bursa de ajutor social-copii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de 

protecție socială 

 Bursă de ajutor social pentru elevi din mediul rural care nu au posibilitatea să studieze în localitatea de 

domiciliu 

 Bursa de ajutor social-orfan(doar pentru elevii care nu au depus la începutul anului școlar) 

 Bursa de ajutor social-medicală(doar pentru elevii care nu au depus la începutul anului școlar) 

 

Notă!!! Dacă ați bifat ”criteriu venit” completați datele de mai jos: 

Conform documentelor pe care le anexez declar ca familia mea este compusa din  ________ membri. 

Veniturile totale medii nete pe ultimele 12 luni- ianuarie 2021- decembrie 2021 (toate veniturile cu caracter 

permanent,(salarii, alocatii de stat, alocație complementară, burse frați surori cu caracter permanent, pensii) sunt de 

________________ lei, rezultând un venit net mediu lunar pe membru de familie de ___________ lei. 

Anexe- ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL: 

 

Bursa de ajutor social - în funcție de venit 

 cerere tip; 

 copie certificate de naștere copii(copie act de identitate copii) aflați în întreținere; 

 adeverință de la instituția de învățământ la care sunt elevi/studenți în situația în care sunt 

frați/surori la o facultate de stat, la buget; 

 adeverință cu venitul din bursa acordată fraților/surorilor elevului, dacă acestea au fost acordate 

neîntrerupt în perioada în care s-a calculat venitul; 

 copii acte de identitate (ambii părinți, unde e cazul) 

 adeverință cu  salariu net, defalcat pe fiecare lună dobândit în ultimele 12 luni (ianuarie 

2021-decembrie 2021) + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul, ), pentru ambii părinți; 

 adeverință șomaj pe ultimele 12 luni sau adeverință ajutor social pe ultimele 12 luni, unde este 

cazul; 

 cupoane pensie, unde e cazul, în original; 

 cupon alocație complementară pentru copii; 

 adeverințe  de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original sau  declarație 

notarială   prin care se specifică faptul că în ultimele 12 luni( ianuarie 2021- decembrie 

2021) nu s-a obținut nici un venit  (unde este cazul, pentru unul dintre părinți sau pentru 

ambii) 

 Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului, unde este cazul 
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Bursa de ajutor social-orfan(doar pentru elevii care nu au depus la începutul anului școlar) 

 cerere tip; 

 copie act de identitate părinte/tutore legal; 

 copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil; 

 copie act de deces părinte; 

 Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului, unde este cazul. 

 

Bursa de ajutor social- elevi aflați în întreținerea unui singur părinte 

 cerere tip; 

 copie certificat de naștere copil; 

 copie act de identitate părinte/tutore legal; 

 copie hotărâre judecătorească de divorț;  (dacă este cazul); 

 copie după dovada decăderii din drepturi a unui părinte(dacă este cazul); 

 Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului, unde este cazul 

 

Bursa de ajutor social-copii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de 

protecție socială 

 cerere tip; 

 copie certificat de naștere copil; 

 copie care atestă o măsură dispusă de Comisia pentru protecția copilului; 

 Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului, unde este cazul 

 

Bursa de ajutor social-medicală (doar pentru elevii care nu au depus la începutul anului școlar) 

 cerere tip; 

 copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil; 

 copie act de identitate părinte/tutore legal; 

 certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 

școlar; 

 Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului, unde este cazul. 

Burse de ajutor social pentru elevi din mediul rural care nu au posibilitatea să studieze în localitatea 

de domiciliu 

 cerere tip; 

 copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil; 

 copie act de identitate părinte/tutore legal; 

 adeverință de la Primăria din comună, prin care se dovedește că nu există unitate școlară în acel 

loc; 

 Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului, unde este cazul. 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde 

lista cu destinatarii finali, inclusiv pentru  OUG 5576/2011, cu minim de expunere publică necesară. 

Sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, confirm pe proprie răspundere că toate informaţiile 

prezentate sunt corecte, exacte şi complete şi susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca în cazul schimbării 

validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez Comisia de aceste 

schimbări. 

Notă: Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau 

unei instituţii de stat, ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 

 

 

Data,  Semnătură solicitant, 

____________    


