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BURSA DE AJUTOR SOCIAL 

Dosarele se depun în perioada 17-28 ianuarie 2022 la secretariat 

 
 

CONDIȚII DE ACORDARE: 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, 

Art. 14 alin. (1): 
Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, 

inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul 
preuniversitar de stat: 

a) 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. La stabilirea venitului mediu 

net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de 
membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii; 

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

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor 
și funcțiilor organismului; 

 

DOCUMENTE NECESARE: 

a) 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 (693 lei); 

- Cerere 

- Documente justificative cu venitul net obținut de membri familiei pe ultimele 12 luni înainte de începerea 

fiecărui semestru ( ianuarie – decembrie 2021) . La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de 

familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, plafonul maxim 

sa nu depășească 50% din salariul minim net pe economie pe membru de familie pe lună. 

- Adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 12 luni înainte de începerea semestrului ( 

ianuarie – decembrie 2021 

- Copii certificate naștere pentru elevul care solicită bursa și pentru frații săi. 

- Copii CI ceilalți membri ai familiei (părinți, tutori, frați/surori) 

- Copii certificat de căsătorie, hotărâre de divorț sau plasament 

b) Orfani de un părinte sau de ambii părinți: 

- Cerere 

- Copie certificat de naștere elev 

- Copie certificat deces părinte/părinți 

c) Bolnavi de : 

 I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 

 II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 

 III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 

 IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 
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V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 

VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 

VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 

VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienta renala cronica (IRC), indiferent de cauza; 

IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; 

X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 

XI. boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); 

XII. boli genetice; 

XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 

XIV. orice alta boala, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronica/genetica/care necesita tratament îndelungat pentru 

cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în 

vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare; 

- Cerere 

- Copie certificat de naștere elev 

- Certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie. 

 
BURSA DE AJUTOR SOCIAL SE POATE CUMULA CU BURSA DE PERFORMANȚĂ, CU BURSA DE 

MERIT SAU CU BURSA DE STUDIU  



 

Adeveiinje de elev sau student pentru frati. 

Adevei ita de la primarie din care sa reiasa daca familia define sau nu teren agricol 

Bursele de ajutor social se acorda la fnceputul anului scolar și sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite 

in veniturile nete lunare ale familiei. 

Pot pastra bursa elevii promovati și cu nota 10 sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare. 

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o data pe an, și elevilor de la cursurile cu frecventa din invafamantul 

preuniversitar de stat, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie nu depasesc 50% din salariul minim net pe 

economie. 

Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor,, Cuantumul bursei de 

s Litor social ocazional trebuie sa fie eel puti.i egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social 


