
 

 

Criterii de acordare a burselor de ajutor social elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat  

conform Ordinului 5379/07.09.2022 

 

An școlar 2022-2023  

 

Art. 15.   ̶  Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu 

frecvență din învățământul preuniversitar de stat:   

lit. a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe membru de familie, 

pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va 

lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii. 

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, cu 

excepția burselor școlare și universitarei;        

Acte necesare: 

- Dosar din plastic cu șină 

- Cerere tip 

- Copie xerox după BI/CI  părinți/tutore reprezentant legal 

- Certificate de naștere  pentru  copii  aflați în întreținere 

- Adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022) 

- Cupoane pensie,  șomaj,  pensie urmaș, pensie de întreținere, alocație de stat, alocație suplimentară, 

venituri din chirii, din dividende sau alte documente care atestă venituri ale membrilor familiei din 

perioada septembrie 2021 – august 2022. 

- Adeverință de la Administrația Financiară privind veniturile impozabile ale membrilor familiei din 

perioada septembrie 2021 – august 2022. 

- Declarații notariale pentru părinți dacă nu lucrează și nu realizează nici un venit pe ultimele 12 luni 

(septembrie 2021 – august 2022) sau dacă elevul nu primește pensia de întreținere. 

- Extras de  cont IBAN și copie CI titular cont 

 

 

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

ajutor social pentru luna respectivă. 

 
 

Părinții/tutorii legali, vor depune dosarele la învățătorul/ dirigintele clasei,  în perioada       

 01 - 28 septembrie 2022. 

 

DOSARELE  INCOMPLETE  VOR  FI  RESPINSE 
 


