
 

 

Bursa de studiu cf.art.10 

 
 

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE STUDIU 
 

           Subsemnatul ………………………………….., cu domiciliul în 

…………………………………………………………, posesor al C.I. seria ……. 

nr ……………., în calitate de părinte / reprezentant legal al elevului 

……………………………… înscris în clasa a ……….a, an școlar ……..….., vă 

rog să aprobați BURSA DE STUDIU  pentru anul școlar ………………… 

Anexez următoarele documente : 

1         copie certificat de nastere elev 

2         copie carti de identitate părinti / reprezentanti legali ai elevului 

3         copie certificate de nastere / carti de identitate ale altor membrii de familie 

4 adeverinte de venit / taloane de pensie / taloane de somaj / adeverinta 

venituri de la administratia finatelor publice pe ultimele 3 luni 

5          declaraţie notarială 
6         alte adeverinte de venit pe ultimele 3 luni 

 

Declar pe propria răspundere că  suntem ..…… membrii în familie și 

că venitul venitul lunar pe ultimele 3 luni este de  …..…. Lei; venitul mediu pe 

membru de familie, pe ultimele 3 luni este de …………… lei. 
 

 

Cunoscând revederile articolului 292 in  codul penal privind falsul din declaraţii  confirm pe propria 

răspundere  că toate informaţiile prezentate  sunt  corecte, exacte  şi susţinute  de actele  autentice  

de  burse. 

Data …………………                                         Semnătura 

…………………. 
 

 

LOC REZERVAT COMISIEI PENTRU ACORDAREA BURSELOR 
1 MEDIA LA PURTARE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

2 NUMAR DE ABSENȚE NEMOTIVATE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

3 MEDIA ANUALA / SEMETRIALA PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

4 VENITUL MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE PE ULTIMELE 3 LUNI  

5 RESPECTA CRITERIILE DE ACORDARE ( DA / NU)  

6 APROBAT BURSA ( DA / NU)  
 

COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR 
   

   

   

 



 

Burse Ajutor Social cf.art. 14 b) –orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de 

părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială; 

 

Cerere- Pentru acordarea bursei de ajutor social 

Pentru orfani  sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a 

fost instituită o măsură de protecţie socială 

Subsemnatul(a) ………………………, părintele/ tutorele elevului 

...........…………………., din clasa ………., de la Colegiul Economic Călaraşi, în anul școlar 

2021-2022, vă rog a-mi aproba o Bursă Ajutor Social ................................ conform 

Ordinului nr. 5576/7 octombrie 2011, în conformitate cu HG nr. 536/2011 și art. 13 litera a)  

al  Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. 

Anexez următoarele documente : 

- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- copie certificat nastere elev și CI pentru elevii care au peste 14 ani; 

- copie certificat deces parinte – pentru copiii orfani; 

- documente justificative pentru elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost 

instituită o măsură de protecție socială; 

- declarație notarială prin care declară că celălalt părinte nu contribuie în nici un fel 

la cresterea copilului și că nu este căsătorit. 

- Cunoscând revederile articolului 292 in  codul penal privind falsul din declaraţii  

confirm pe propria răspundere  că toate informaţiile prezentate  sunt  corecte, 

exacte  şi susţinute  de actele  autentice  de  burse. 

 

 

Data …………………                                         Semnătura  
 
 

 

LOC REZERVAT COMISIEI PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

1 MEDIA LA PURTARE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

2 NUMAR DE ABSENȚE NEMOTIVATE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

3 RESPECTA CRITERIILE DE ACORDARE ( DA / NU)  

4 APROBAT BURSA ( DA / NU)  
-  

- COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

   

   

   

 

 

 

 



Burse Ajutor Social cf.art. 14 c) – bolnavi  

Cerere- Pentru acordarea bursei de ajutor social 

Pentru  bolnavi  

Subsemnatul(a) ………………………, părintele/ tutorele elevului 

...........…………………., din clasa ………., de la Colegiul Economic Călaraşi, în anul școlar 

2021-2022, vă rog a-mi aproba o Bursă Ajutor Social ……………….. conform Ordinului nr. 

5576/7 octombrie 2011, în conformitate cu HG nr. 536/2011 și art. 13 litera a)  al  Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. 

Anexez următoarele documente : 

- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- copie certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie 

- Avizul medicului abilitat să avizeze acordarea burselor conform Legii 145/1997 privind 

asigurările medicale de sănătate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului 

muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea 

criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a 

modalităţilor de aplicare a acestora,  (boală cuprinsă în anexă). 

- copie certificat nastere elev sau CI pentru elevii care au peste 14 ani; 

- certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul defamilie/medicul de la 

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

condiționată de venitul net lunar al familiei 

 
 
Cunoscând revederile articolului 292 in  codul penal privind falsul din declaraţii  confirm pe propria 

răspundere  că toate informaţiile prezentate  sunt  corecte, exacte  şi susţinute  de actele  autentice  

de  burse. 

Data …………………                                         Semnătura  
 
 

LOC REZERVAT COMISIEI PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

1 MEDIA LA PURTARE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

2 NUMAR DE ABSENȚE NEMOTIVATE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

3 RESPECTA CRITERIILE DE ACORDARE ( DA / NU)  

4 APROBAT BURSA ( DA / NU)  
 

COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

   

   

   

 

 

 

 

 



 

.Burse Ajutor Social cf.art. 14 litera a) – venituri mici 

 

Cerere - pentru acordarea bursei de ajutor social –Pentru venit mic 

 

Subsemnatul (a) ………………………………………, părintele/ tutorele elevului 

……………………………………., din clasa ……., de la Colegiul Economic Călaraşi. în 

anul școlar 2021-2022, vă rog a-mi aproba o Bursă Ajutor Social -  venituri mici conform 

Ordinului nr. 5576/7 octombrie 2011, în conformitate cu HG nr. 536/2011 și art. 13 litera c)  

al  Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. 

Anexez următoarele documente : 

 

1         copie certificat de nastere elev 

2         copie carti de identitate părinti / reprezentanti legali ai elevului 

3         copie certificate de nastere / carti de identitate ale altor membrii de familie 

4         adeverinte de venit cu SALARIU NET / taloane de pensie / taloane de somaj / 

adeverinta venituri de la administratia finatelor publice pe ultimele 12 luni 

5         alte adeverinte de venit pe ultimele 12 luni 

6         adeverință de la Primărie pentru deținere pământ 

7         adeverințe de la frați / surori cu suma primită pentru burse in ultimele 12 luni 

8         ancheta socială de la Primărie 

9          adeverință venituri de la administrația finațelor publice pe ultimele 12 luni 

10       declaraţie notarială daca unul/ambii părinţi nu sunt încadraţi în muncă, nu primesc retribuţii 

sociale, nu primesc ajutor de şomaj, nu primesc nici un fel de pensie. 

 

 

Declar pe propria răspundere că  suntem ..…… membrii în familie și că venitul 

venitul lunar pe ultimele 12 luni este de …..…. Lei; venitul mediu pe membru de familie, pe 

ultimele 12 luni este de …………… lei. 
 
 
Cunoscând revederile articolului 292 in  codul penal privind falsul din declaraţii  confirm pe propria 

răspundere  că toate informaţiile prezentate  sunt  corecte, exacte  şi susţinute  de actele  autentice  

de  burse 

 
 
 
 
 
 
 

Data …………………                                         Semnătura …………………. 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOC REZERVAT COMISIEI PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

1 MEDIA LA PURTARE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

2 NUMAR DE ABSENȚE NEMOTIVATE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERI 
 
 
 
OR 

 

3 MEDIA ANUALA / SEMETRIALA PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

4 VENITUL MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE PE ULTIMELE 12 LUNI  

5 RESPECTA CRITERIILE DE ACORDARE ( DA / NU)  

6 APROBAT BURSA ( DA / NU)  
 
 

COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Burse Ajutor Social cf.art. 14 d) – mediu rural 

CERERE - PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL  

- pentru elevii din mediul rural 

      Subsemnatul (a ) …………………………… domiciliat în …………….…, strada 

…………….. nr. ……. bl. ……, sc.……, et. ….., ap. …, judeţ …………….……., telefon 

……………….., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului………….......... 

.................... major din clasa ……, de la Colegiul Economic Calarasi, vă rog să aprobaţi 

acordarea bursei de ajutor social -pentru elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-

o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din 

localitatea de domiciliu”), conform art. 13 lit. b din OMEN 5576/2011 privind aprobarea 

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pe 

semestrul I al anului şcolar 2021 -2022. 

Anexez prezentei următoarele : 

                       - copie certificat naştere elev şi copie CI elev            

                       - copie C.I. părinţi, 

     -  Declar pe propria răspundere că în comuna de domiciliu nu funcţionează nicio 

unitate de învăţământ cu nivel liceal şi nu deţinem o altă locuinţă într-o localitate în care 

există unitate de învăţământ cu nivel liceal.(vezi model)           

                    Cunoscând revederile articolului 292 in  codul penal privind falsul din declaraţii  

confirm pe propria răspundere  că toate informaţiile prezentate  sunt  corecte, exacte  şi susţinute  de 

actele  autentice  de  burse. 

Data …………………                                         Semnătura  
 

LOC REZERVAT COMISIEI PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

1 MEDIA LA PURTARE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

2 NUMAR DE ABSENȚE NEMOTIVATE PE ANUL / SEMESTRUL ANTERIOR  

3 RESPECTA CRITERIILE DE ACORDARE ( DA / NU)  

4 APROBAT BURSA ( DA / NU)  

 
COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

   

   

   

 



 Burse Ajutor Social cf.art. 14 d)) – mediu rural 

 

                                                                           Declaraţie, 

              

 

          Subsemnatul(a)…………………………………………………..,cu domiciliul în 

loc……………………..,strada………………………………….,bloc…….,scara……….,et…….,ap

……, judeţul………, identificat cu C.I.seria……….,nr…….,CNP…………………………….. 

,eliberat de Poliţia……………………….., la data…………………….,declar pe propria răspundere 

că în comuna de domiciliu nu funcţionează nicio unitate de învăţământ cu nivel liceal şi nu deţinem o 

altă locuinţă într-o localitate în care există unitate de învăţământ cu nivel liceal. 

    

 

Înţeleg ca prezenta declaraţie să folosească copilului……………………………………………., 

din clasa…………, în anul şcolar 2021-2022, de la Colegiul Economic Călaraşi, pentru dosarul de 

bursa. 

Drept pentru care semnez. 

 

 

 

Data  ..................                                                  

 Semnătura:……………………………… 

 


