
ATENŢIE! ELEVII CARE ACUMULEAZĂ 

10 ABSENŢE NEMOTIVATE ÎNTR-O LUNĂ 

NU PRIMESC BURSA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU 

LUNA RESPECTIVĂ. 

SE ACORDĂ ȘI PE PERIOADA VACANȚELOR DACĂ ELEVII PROMOVEAZĂ ANUL,NU SUNT 

CORIGENȚI LA MAI MULT DE O DISCIPLINĂ ȘI NU AU MAI MULT DE 20 ABSENȚE 

NEMOTIVATE/AN. 

Şcoala Primară ,,CAROL I,, Iași 

BURSE an școlar 2022-2023 
TERMEN PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR: 

30 SEPTEMBRIE 2022  
EXTRAS din Ord.M.E. nr.5379/07.09.2022 

 

Art.14) BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 

(venituri mici, orfani, medicale) 
 

 

 

 

  
 

Art.15) - a) BURSA VENITURI REDUSE 
Condiții de acordare: 

 venit mediu net lunar să nu depășească suma de 762 lei/ membru de fam/lună;  

Documente necesare: 

1. cerere TIPIZATĂ 

2. copie a certificatului de naştere al elevului. 

3. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale 

celorlalţi membri ai familiei. 
4. acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei: 

• adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni (septembrie 

2021-august 2022): plafonul maxim la acordarea burselor sociale este 

de 762 lei/membru de familie/lună); 

• talon/extras bancar cu alocaţia suplimentară pentru copii; 

5. declaraţie notarială pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi 



c) ELEVI CARE AU DEFICIENŢE / AFECTĂRI 

FUNCŢIONALE PRODUSE DE BOLI,  TULBURĂRI SAU 

AFECŢIUNI ALE STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR 

ORGANISMULUI, STRUCTURATE TIPOLOGIC cf.Ord.MS 

nr.1306/1883/2016 
 

nu sunt elevi/studenţi 

6. copie carte identitate părinte/susținător legal 

 

 

Documente necesare: 

1. cerere TIPIZATĂ 

2. copie a certificatului de naştere al elevului 

3. copie după certificatul de deces al părintelui 

4. copie hotărâre de divorţ din care să rezulte tutelă unică 

5. alte documente justificative 

6. copie carte identitate părinte/susținător legal 

Documente necesare: 

1. Cerere tipizată 

2. copie a certificatului de naştere al elevului. 

3. certificat medical format A5 eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de 

familie/ medicul de la cabinetul școlar / certificat de încadrare în grad de 

handicap 

4. copie carte identitate părinte/susținător legal 

NOTĂ:  

Termen de depunere a dosarelor: 

12- 30 septembrie 2022  (Secretariat – interval orar 11:00-14:00) 
- Nu se primesc dosare incomplete şi/sau după expirarea termenului de depunere! 

- TOATE DOCUMENTELE vor fi puse în ordinea din cerere într-un dosar de plastic. 

- Responsabilitatea completării dosarului revine în totalitate părintelui / tutorelui / 

reprezentantului legal

Art.15 - b) ELEVI ORFANI, aflați în întreținerea unui singure părinte 

(copil pentru care instanța de tutelă a hotărât exercitarea autorității 

părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de 

îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte-pensie de 

întreținere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură 

persoană) și ELEVI abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită 

o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de 

urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al 

familiei; 
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