
CERERE
BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL

ELEVI ABANDONAȚI DE PĂRINȚI ASUPRA CĂRORA A FOST INSTITUITĂ O MĂSURĂ DE
PROTECȚIE SPECIALĂ, RESPECTIV PLASAMENTUL/PLASAMENTL DE URGENTA

Subsemnatul(a) ............................................................................. , reprezentant/tutore legal
al elevului/elevei ......................................................... , din clasa ................... , vă rog să
aprobați acordarea bursei de ajutor social.
Menționez că elevul/eleva este abandonat/ă de părinți și a fost instituită o măsură de protecție
specială pentru acesta/aceasta.
Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut

această opțiune în cunoștință de cauză, de asemenea.

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:Sunt de acord cu prelucrarea datelor
cu caracter personal numai în scopul efectuării plății pentru beneficiarul burselor școlare

Data: .................................
Semnătură reprezentant / tutore

legal, .......................................

Semnătură
învățător/diriginte ..........................................

Anexez cererii următoarele documente:
- copie certificat de naștere/C.I. elev/ă;
- copie document justificativ impunere măsură de protecție specială;
- copie carte identitate solicitant;
- extras de cont pe numele elevului bursier (BCR) – OBLIGATORIU.

CĂTRE COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR DE LA LICEUL “DANUBIUS” CĂLĂRAȘI



CERERE
BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL -ELEV AFLAT IN INTRETINEREA UNUI SINGUR

PĂRINTE

Subsemnatul(a) ............................................................................. , părinte al
elevului/elevei ......................................................... , din clasa ................... , vă rog să aprobați
acordarea bursei de ajutor social.
Menționez că elevul/eleva este crescut/ă de un singur părinte.
Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că am făcut

această opțiune în cunoștință de cauză.

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:Sunt de acord cu prelucrarea datelor
cu caracter personal numai în scopul efectuării plății pentru beneficiarul burselor școlare

Data: .................................
Semnătură

părinte, .......................................

Semnătură
învățător/diriginte ..........................................

Anexez cererii următoarele documente:
- copie certificat de naștere/C.I. elev/ă;
- acte doveditoare -copie hotărâre judecătorească divorț in care se specifica exercitarea
autoritatii parintesti de catre un singur parinte, nefiind stabilit modul de indeplinire a
obligatiei de intretinere a celuilalt parinte-pensie de intretinere; dovada tata necunoscut
(certificat nastere elev), acte doveditoare ca elevul este adoptat de o singura persoana
- copie carte identitate solicitant;
- extras de cont BCR pe numele elevului bursier – OBLIGATORIU

CĂTRE COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR DE LA LICEUL “DANUBIUS” CĂLĂRAȘI



CERERE
BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL PENTRU CAZURI MEDICALE

Subsemnatul (a) ……………………………………………………………………,
părinte/tutore legal al elevului/elevei ………………………………………….., din
clasa ………………, an şcolar ……………………………., domiciliat în
localitatea……………………….……………….. ,
strada …………………………………………., nr……………. ,
jud……………………………………….. ,telefon………………………………… ,prin
prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă medicală.
Menționez că fiul/fiica mea suferă de………………………………………………………….

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:Sunt de acord cu prelucrarea datelor
cu caracter personal numai în scopul efectuării plății pentru beneficiarul burselor școlare

Data: .................................
Semnătură reprezentant / tutore

legal, .......................................

Semnătură
învățător/diriginte ..........................................

Anexez următoarele documente:
1) copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, dacă acesta există;
2) copia certificatului medical tip A5 eliberat de medicul specialist și avizat de
medical de familie (certificat printr-o adeverință de medicul de familie), respectiv
copie certificat de incadrare in grad de handicap;
3) extras de cont BCR pe numele elevului bursier – OBLIGATORIU

CĂTRE COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR DE LA LICEUL “DANUBIUS” CĂLĂRAȘI



CERERE
BURSĂ DE STUDIU

Subsemnatul(a) .......................................................................................................elev major/
părinte al elevului/elevei .................................................................. , din clasa ................... , vă rog să
aprobați acordarea bursei de studiu.

Solicit aceasta deoarece ne încadrăm la categoria venituri maxim 1524 lei( salariu minim
nt/economie) net pe membru de familie, pe ultimele trei luni (iunie-august 2022).

Media generală în anul școlar 2021 -2022 , a fost ...................
Număr absențe nemotivate în anul scolar 2021 - 2022, a fost ………….

Venitul lunar net pe membru de familie pe ultimele trei luni anterioare depunerii cererii este
de ....................lei.

Numar membrii in familie…………………..

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:Sunt de acord cu prelucrarea datelor
cu caracter personal numai în scopul efectuării plății pentru beneficiarul burselor școlare

Data: .................................. Semnătură părinte/elev major, ...................................

Semnătură diriginte/învățător ..................................

Anexez cererii următoarele documente:
1. copie după certificatul de naștere a tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte unități școlare se
anexează la copia după certificatul de naștere - adeverința de înscriere de la școala respectivă);
2. copie după cupoanele privind alocația de stat pentru perioada 01.6.2022 - 31.8.2022;
3. copie după cupoanele de alocație suplimentară perioada 01.6.2022 - 31.8.2022; (dacă este cazul);
4. copie: buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat naștere al părinților elevului;
5. adeverința cu salariu net pe perioada 01.6.2022 - 31.8.2022 pentru membrii familiei care sunt angajați (dacă este cazul);
6. adeverința de la administrația financiară pentru anul: 2022 - OBLIGATORIU;
7. declaratie NOTARIALĂ ca nu au fost incadrati in campul muncii în ultimele 3 luni ( 01.6.2022 - 31.8.2022);
8. declarație pe proprie răspundere (sub semnatura prof. diriginte) că nu au beneficiat de alocație suplimentară pentru
perioada 01.6.2022 - 31.8.2022;
9. copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.16.2022 - 31.8.2022, pentru membrii familiei care sunt pensionați / sau
adeverință de la casa de pensii (dacă este cazul);
10. copie după cupoanele de pensie alimentară pe perioada 01.6.2022 - 31.8.2022, în cazul în care părinții sunt despărțiți/sau
adeverință;
11. extras de cont bancar pe numele elevului bursier - OBLIGATORIU;
12. hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului.

CĂTRE COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR DE LA LICEUL “DANUBIUS” CĂLĂRAȘI



CERERE
BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL VENITURI MICI

Subsemnatul(a) ...............................................................................elev major/ părinte
al elevului/elevei .........................................................., din clasa ...................., vă rog să
aprobați acordarea bursei de ajutor social (venituri mici).

Solicit aceasta deoarece ne încadrăm la categoria venituri maxim 762 lei net pe
membru de familie.

Venitul mediu net lunar pe membru de familie pe ultimele 12 luni (septembrie 2021-
august 2022) este de ...................lei.

Numar absente nemotivate………...… in anul scolar 2021 – 2022 a fost ………….
Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că

am făcut această opțiune în cunoștință de cauză.
CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:Sunt de acord cu prelucrarea datelor
cu caracter personal numai în scopul efectuării plății pentru beneficiarul burselor școlare

Data: .................................
Semnătură părinte/ elev

major, .......................................

Semnătură
învățător/diriginte ..........................................

Anexez cererii următoarele documente:
1. copie după certificatul de naștere a tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte unități
școlare se anexează la copia după certificatul de naștere - adeverința de înscriere de la școala respectivă);
2. copie după cupoanele privind alocația de stat pentru perioada 01.09.2021 – 31.08.2022 ;
3. copie după cupoanele de alocație suplimentară perioada 01.09.2021 – 31.08.2022 (dacă este cazul);
4. copie: carte de identitate a părintelui/părinților;
5. adeverința cu salariu net pe perioada 01.09.2021 – 31.08.2022 , pentru membrii familiei care sunt angajați
(dacă este cazul);
6. declaratie –accord ca scoala sa obtina informatii privind veniturile de la ANAF ;
7. declaratie pe propie raspundere ca nu au fost incadrati in campul muncii pe ultimele 12 luni (pentru perioada
01.09.2021 - 31.08.2022) daca este cazul;
8. declarație pe proprie raspundere că nu au beneficiat de alocație suplimentară pentru perioada 01.09.2021 –
31.08.2022;
9. copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.09.2021 – 31.08.2022 pentru membrii familiei care sunt
pensionați / sau adeverința de la casa de pensii (dacă este cazul);
10. copie după cupoanele de pensie alimentară pe perioada 01.09.2021 – 31.08.2022, în cazul în care părinții
sunt despărțiți / sau adeverință;
11. extras de cont pe numele elevului bursier - OBLIGATORIU;
12. hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului.

CĂTRE COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR DE LA LICEUL “DANUBIUS” CĂLĂRAȘI



CERERE
BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL ELEVI ORFANI

Subsemnatul(a) ............................................................................. părinte/tutore al
elevului/elevei ......................................................... , din clasa ................... , vă rog să aprobați
acordarea bursei de orfan.

Declar pe propria răspundere că știu care sunt criteriile de acordare a burselor și că
am făcut această opțiune în cunoștință de cauză, de asemenea.

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:Sunt de acord cu prelucrarea datelor
cu caracter personal numai în scopul efectuării plății pentru beneficiarul burselor școlare

Data: .................................
Semnătură

părinte/tutore, .......................................

Semnătură
învățător/diriginte ..........................................

Anexez cererii următoarele documente:
- copie certificat de naștere elev/ă;
- copie certificat de deces părinte/părinți, după caz;
- copie carte identitate solicitant;
- extras de cont BCR pe numele elevului bursier – OBLIGATORIU.


