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CERERE BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL* 
pentru elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur 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 

 
An școlar 2022-2023 

 
Clasa: ________ 

Nume și prenume elev: __________________________________ 

Telefon ELEV: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nume și prenume părinte: _______________________________ 

Telefon PĂRINTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Prin prezenta, vă rog să acordați fiului / fiicei mele, bursă de ajutor social, pentru anul școlar 2022-2023. 
Anexez următoarele documente justificative: 

- Copii CI părinți / elevi / certificate de naștere elevi; 

- Documente din care rezultă că elevul este orfan (certificat de deces / alte documente 

justificative) / documente din care rezultă că elevii se află în întreținerea unui singur părinte 

(hotărâri judecătorești / alte documente justificative) / documente din care reiasă că elevului 

aflat în situație de abandon parental i s-a instituit o măsură de protecție specială (plasament / 

plasament de urgență), în funcție de situația elevului. 

 

Am luat la cunoştinţă de prevederile OME nr. 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Am luat la cunoştinţă că informațiile din cererea depusă și din actele anexate vor fi prelucrate de 
instituție, cu respectarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal. 

 
 

* Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, de merit sau de studiu. Elevii care 
acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă. 

 
 
 

Data: ___________ 

Semnătură părinte: ________________ 

Semnătură diriginte: ________________ 

 
 
 

Domnului Director al Colegiului Național ”Spiru Haret”, TG-Jiu 

http://www.spiruharetgorj.ro/

