
ACORDAREA BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL ( Ordin 5870/ M.O.8/2022)
ANUL ŞCOLAR  2021-2022

SEM.II

a)  BURSA SOCIALĂ - elevi proveniți din familii care NU realizează un venit net

mediu lunar,  pe ultimele  12 luni,  pe membru de familie,  mai mare de 50% din salariul

minim net pe economie. 

   Elevii  care acumulează 10 absențe nemotivate intr-o luna,  nu primesc  bursa de  

ajutor social pentru luna respectiva.     

La stabilirea  venitului  mediu  net  lunar pe  membru de familie,  se  iau  in  calcul  toate

veniturile  cu  caracter  permanent  realizate  de  membrii  familiei,  inclusiv  alocația

complementară pentru copii.

Sunt necesare următoarele acte:

1. Cerere tip

2. Adeverinţe de venit NET sau / şi cupoane de pensie/pensie alimentară/pensie de urmaş în

original  pe  ultimele  12  luni  (01  ianuarie  2021–31 decembrie2021) ale  părinţilor/tutorilor

legali şi ale fraţilor majori care realizează venituri şi locuiesc împreună cu părinţii (unde

este cazul); Venitul net să fie mai mic sau egal cu 50% din salariul minim  net pe economie.

3. Pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează niciun fel de venit

lunar permanent se solicită declaraţie pe proprie răspundere (notarială) că nu realizează

venituri (inclusiv pentru fraţii majori care locuiesc împreună, nu sunt elevi sau studenţi şi

nu au venituri cu caracter permanent);

4. Copii după cărţile de identitate ale părinţilor / tutorilor.

5.  Copii  după  cărţile  de  identitate  sau  certificatelor  de  naştere  ale  fraţilor  aflaţi  în

întreţinerea părinţilor / tutorilor.

6. Adeverinţă de elev / student pentru fraţii care au această calitate; 

7.  În caz de divorţ – hotărârea de divorţ în copie din care să reiasă custodia elevului şi

cuantumul pensiei alimentare;

8.În cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali  este necesar actul prin care se precizează

tutorele elevului – copie.

b) BURSA SOCIALĂ –elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi 

abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție social.

Sunt necesare următoarele acte:

- Cerere tip 

- Certificat deces parinte ( pt. orfani)

- Dovada instituirii masurii de protecție socială ( pt. cei abandonați)



c) BURSA SOCIALĂ – 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 si 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 in considerare;

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului 

eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 

școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de 

venitul net lunar al familiei.

Sunt necesare următoarele acte:

- Cerere tip 

- Certificat medical eliberat de medical specialist (tip A5) avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul școlar

d)  BURSA SOCIALĂ-  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.



Sunt necesare următoarele acte:

- Cerere tip 

- Actul de identitate în care este speciaficată adresa de domiciliu - copie

Conform  “   Art.  10. din  HG  1488/2004-  Beneficiarii  Programului  national  de  protectie

sociala "Bani de liceu" nu pot beneficia in acelasi timp si de bursa sociala.”

NOTĂ:

Diriginții au obligația să verifice dosarele elevilor care vor cuprinde toate actele cerute în

ordinea din lista și  cu respectare termenelor  din calendar.  Pe  cererea elevului  va figura

semnătura dirigintelui care își asumă corectitudinea actelor din dosar și a calculului sumelor

conform precizărilor și a metodologiei de calcul. 

Diriginții vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece

menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna.

Nu se primesc dosare incomplete sau care nu au puse actele in ordinea mentionata mai

sus.

Termen de depunere dosare -31 ianuarie 2022, orele 15.30.


