
   

                                      
                                                                                                                                                           Aprobat director,  

                                                                                                                                                                Prof. Tronciu Anca Maria   
 Nr. 2088.2 / 12.09.2022   

CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL pentru  
anul școlar 2022-2023    

pentru elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți   
asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;  

 

Nume și prenume părinte: __________________________        Telefon__________________     
Nume și prenume elev/ă:___________________________          Clasa: __________________  

   
             Prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de ajutor social .......................................... 
pentru  anul școlar 2022-2023      

Anexez următoarele documente:  

Pentru bursa elevi orfani 
 Copie certificat naștere, CI elev   
 Copie CI părinte 
 Copie după certificatul de deces 

 Extrasul de cont (titularul contului fiind elevul)- pentru clasele a 0 – VIII a este opțional  
Pentru bursa elevi crescuți de un singur părinte 

 Copie certificat naștere, CI elev   
 Copie CI părinte, certificat de căsătorie părinți 
 Hotărâre judecătorească din care să rezulte că este în custodia 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, adică pensie de întreținere;  copil cu 
tata declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană)  

 Extrasul de cont (titularul contului fiind elevul)- pentru clasele a 0 – VIII a este opțional  
Pentru bursa elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială 

 Copie certificat naștere, CI elev   
 Copie CI părinți/ tutore 
 Documente justificative privind  impunerea măsurii de protecție socială  
 Extrasul de cont (titularul contului fiind elevul)- pentru clasele a 0 – VIII a este opțional  

 
           Am luat la cunoştinţă de prevederile OME nr. 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat .  
* Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit, bursa de studiu sau cu sprijin financiar „Bani de 

liceu” sau „Euro 200”.  

**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   cunoștiință 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  Național Mihai Eminescu Suceava 

  


