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Nr. ___________/______________ 

VIZAT, 

Invatator/Diriginte, 

_______________________________ 

 

CERERE 

pentru acordarea bursei de ajutor social 

conform ART.14 LIT. a) 

  

1. Subsemnatul(a) _______________________________ domiciliat(ă) în localitatea _______________,  

str.________________________________, nr.____, bl.___, sc.__, et. __ ap.___, judeţul ____________, 

cod poştal __________ C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, posesor al C.I./B.I. seria ____ 

nr. __________, telefon ______________, e-mail__________________________ în calitate 

părinte/reprezentant legal al elevului(ei) ______________________________________________ de la 

Şcoala Gmnazială nr. 8 Braşov, în clasa _______________, având C.N.P. 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ ,  vă rog a-mi aproba cererea pentru obţinerea bursei de ajutor 

social conform OMECTS nr. 5870/2021, pe anul şcolar 2021 – 2022, fiind în următoarea categorie de 

elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 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 (=762 lei NET).  

 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. 

Veniturile familiei: 

 Adeverinţă venit net pe ultimele 12 luni, 

 LUNA / AN Venit NET 

1  LEI 

2  LEI 

3  LEI 

4  LEI 

5  LEI 

6  LEI 

7  LEI 

8  LEI 

9  LEI 

10  LEI 

11  LEI 

12  LEI 

 TOTAL LEI 

 

   Declaraţie notarială / ANAF că nu a realizat nici un fel de venituri în ultimele 12 luni – în cazul în 

care nu este salariat. 

 Copie xerox sentinţă civilă divorţ părinţi precum şi/sau declaraţie pe propria răspundere a unuia din 

părinţi că nu primeşte pensie alimentară de la celalalt părinte. 

 Certificat de la Admin. Financiară din raza teritorială – pentru alte venituri, terenuri (maxim 20.000 

mp teren în zone colinare şi de şes, şi 40.000 mp în zone montane). 
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 Alocaţie fraţi/surori nr. copii…..x ...... lei = ………….lei 

  Fraţi/surori - vârsta ………..ani – şcoala ……………………………….. 

                        - vârsta………...ani – şcoala………………………………… 

- vârsta ………. ani – şcoala………………………………… 

- vârsta………...ani – şcoala………………………………… 

- vârsta ………. ani – şcoala………………………………… 

 

Membrii de familie  = ………… persoane. 

Venit net per familie = venituri salariale+pensii+indemnizaţii + alocaţii + burse = 

......................................................................................................................................=.................lei 

 

                           Venit net per familie  

 

Venit net per membru =------------------------= -------------------- = ...................lei/membru de familie 

 

                      nr. membri 

 

(să nu fie mai mare de 762 lei net/membru de familie) 

 

Nota 10 la purtare  pe anul şcolar 2020 – 2021. 

 

 

  

 

Data,                                                                                       Semnătura, 
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Nr. ___________/______________ 

VIZAT, 

Invatator/Diriginte, 

_________________________________ 

 

 

CERERE 

pentru acordarea bursei de ajutor social 

conform ART. 14 LIT. b) 

  

1. Subsemnatul(a) _______________________________ domiciliat(ă) în localitatea _______________,  

str.________________________________, nr.____, bl.___, sc.__, et. __ ap.___, judeţul ____________, 

cod poştal __________ C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, posesor al C.I./B.I. seria ____ 

nr. __________, telefon ______________, e-mail__________________________ în calitate 

părinte/reprezentant legal al elevului(ei) ______________________________________________ de la 

Şcoala Gmnazială nr. 8 Braşov, în clasa _______________, având C.N.P. 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ ,  vă rog a-mi aproba cererea pentru obţinerea bursei de ajutor 

social conform OMECTS nr. 5870/2021, pe anul şcolar 2021 – 2022, fiind în următoarea categorie de 

elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 

 

 b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra 

cărora a fost instituită o măsură de protecție socială; 

 

2. Nota 10 la purtare  pe anul şcolar 2020 – 2021. 

 

 

  

 

Data,                                                                                       Semnătura, 
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Nr. ___________/______________ 

VIZAT, 

Invatator/Diriginte, 

_________________________________ 

 

CERERE 

pentru acordarea bursei de ajutor social 

conform ART. 14 LIT. c) 

  

1. Subsemnatul(a) _______________________________ domiciliat(ă) în localitatea _______________,  

str.________________________________, nr.____, bl.___, sc.__, et. __ ap.___, judeţul ____________, 

cod poştal __________ C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, posesor al C.I./B.I. seria ____ 

nr. __________, telefon ______________, e-mail__________________________ în calitate 

părinte/reprezentant legal al elevului(ei) ______________________________________________ de la 

Şcoala Gmnazială nr. 8 Braşov, în clasa _______________, având C.N.P. 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ ,  vă rog a-mi aproba cererea pentru obţinerea bursei de ajutor 

social conform OMECTS nr. 5870/2021, pe anul şcolar 2021 – 2022, fiind în următoarea categorie de 

elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 

 c) 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 pentru aprobarea 

criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de 

aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:  

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;  

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 insuficiență renală cronică (IRC), 

indiferent de cauză;  

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

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

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

XII. boli genetice;  

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

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită 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;  

 

Nota 10 la purtare  pe anul şcolar 2020 – 2021. 

  

 

Data,                                                                                       Semnătura, 



                                          
                                                                
Școala Gimnazială Nr. 8 Brașov 
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Nr. ___________/______________ 

VIZAT, 

Invatator/Diriginte, 

_________________________________ 

 

 

CERERE 

pentru acordarea bursei de ajutor social 

conform ART. 14 LIT. d) 

 

  

1. Subsemnatul(a) _______________________________ domiciliat(ă) în localitatea _______________,  

str.________________________________, nr.____, bl.___, sc.__, et. __ ap.___, judeţul ____________, 

cod poştal __________ C.N.P.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, posesor al C.I./B.I. seria ____ 

nr. __________, telefon ______________, e-mail__________________________ în calitate 

părinte/reprezentant legal al elevului(ei) ______________________________________________ de la 

Şcoala Gmnazială nr. 8 Braşov, în clasa _______________, având C.N.P. 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ ,  vă rog a-mi aproba cererea pentru obţinerea bursei de ajutor 

social conform OMECTS nr. 5870/2021, pe anul şcolar 2021 – 2022, fiind în următoarea categorie de 

elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 

 

 d)  elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea 

să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu. 

 

 Declaraţie/adeverință din care să rezulte că nu există unitate de învăţământ în localitatea de 

domiciliu al elevului. 

 

 Nota 10 la purtare  pe anul şcolar 2020 – 2021. 

  

 

Data,                                                                                       Semnătura, 




