ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59
Str. Vlădeasa Nr. 9, Sector 6, Bucureşti
Telefon/Fax: 0314252104, e-mail: scoala_59@yahoo.com, www.scoala59.ro

Aprobat
Director,prof. Paula Copăcel
Nr.___________/_______________

CERERE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL
pentru venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii,
mai mic de 50% din salariul minim net pe economie
-anul şcolar 2022-2023Nume și prenume părinte: __________________________________
Telefon _______________
Nume și prenume elev/ă:___________________________________
Clasa: __________
Prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de ajutor social conform art. 15
alin. (1) 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 (în vigoare la data depunerii cererii) din anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei
5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar.
Menționez următoarele:
a) Numărul total al membrilor familiei: ______;
b) Venitul net total realizat de toți membrii familiei în fiecare lună din ultimele 12 luni
anterioare cererii este cel trecut în tabelul următor(se iau în calcul toate veniturile cu
caracter permanent):
Venitul net al familiei din ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022)
Alţi membrii
Tipul venitului net
Tata
Mama
ai familiei
Venit net salarial
Ajutor de şomaj
Pensie
Pensie alimentară de întreţinere a
minorului
5.
Pensie de urmaş
6.
Alocaţie de stat pentru copii
7.
Alocaţie complementară
8.
Alte venituri
Total venituri

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Total

c) Venitul net realizat pe membru de familie în ultimele 12 luni este de _______________;
d) Venitul lunar net pe membru de familie este ________________________________.
Anexez următoarele documente:
- copie buletin(C.I.) ale părinților/tutorilor;
- copie certificat naștere elev;
- copie certificat naștere frați/surori aflați în întreținere;
- adeverință de venit de la Administraţia Finanţelor Publice pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 –
august 2022) (pentru ambii părinți);
- adeverință eliberată de angajator cu venit net, defalcat pe fiecare lună (septembrie 2021 – august
2022);
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- cupon de șomaj și/sau cupon de pensie (septembrie 2021 – august 2022), dacă este cazul;
- copie xerox după sentinţa de divorţ şi dovada sumei primite (talon de pensie alimentară). În cazul în
care nu se primeşte pensia alimentară se va depune o declaraţie notarială în acest sens;
- cupoane de alocație pentru toți copiii aflați în întreținere (septembrie 2021 – august 2022);
- cupoane de alocație complementară (septembrie 2021 – august 2022), dacă este cazul;
- declaraţie pe proprie răspundere pentru cei care nu au realizat nici un venit pe ultimele 12 luni
(septembrie 2021 – august 2022);
- cont pe numele elevului(ei) la Banca ____________________________,
contul
______________________ atașez documentul (extras cont).
Am luat la cunoştinţă de prevederile din anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei 5379/07.09.2022
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar:

Art.5 (1) În sensul prezentului ordin, termenul „familie” desemnează soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc
împreună şi participă integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli.
(2) Este asimilată termenului „familie” şi persoana necăsătorită care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.
(3) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (2) se asimilează termenului „familie” persoanele necăsătorite, cu copiii lor şi al
fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună şi participă integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli.
(4) Este asimilată termenului „familie” şi persoana/persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada
absenţei părinţilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.
Art.14. Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat înscrişi la cursurile cu
frecvenţă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.
Art.15 (1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu
frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, care se încadrează în cel
puţin una dintre următoarele situaţii:
a) elevi proveniţi 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;
Art.16 (2) Elevii care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social
pentru luna respectivă.
Art. 17 Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai
elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 zile lucrătoare ale anului şcolar.
Art.19 (1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să
opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp
mai mare.
(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă
beneficiază și de o măsură de protecție socială.
(4) Elevii care beneficiază de sprijinul financiar „Bani de liceu” sau „Euro 200” pot obţine bursă de studiu/merit/
performanță/ajutor social, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ordin.
Art.20 (1) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 15.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), nu primesc bursa de ajutor social pe perioada vacanţei de vară:
a) elevilor care nu au promovat anul școlar;
b) elevii care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 absențe
nemotivate/an;
c) elevii care repetă anul şcolar din alte motive decât medicale.

Art.23 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
excepţia burselor şcolare şi universitare.
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității,
nu am alte venituri decât cele depuse la dosar şi completate în tabelul de mai sus și iau la cunoștință 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) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Data _________________

Semnătura părinte _______________

