
ANEXA NR.2 

 
ACTE NECESARE LA ÎNTOCMIREA DOSARULUI  SEMESTRUL AL II LEA  

 
 

 
B. BURSA DE MERIT   - pentru clasele a IX a si a V a   

 Se acordă în limita numărului de burse aprobat de către Consiliul local, și ulterior 
aprobat,conform ART. 20 (1), în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele 
fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 
(media 9.80 gimnaziu si 9.40 liceu ) 

 Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat sunt aprobate prin ordinul ministrului educației cercetării, tineretului și sportului nr.5576/2011 cu 
modificările și completările ulterioare. Pentru aplicarea prevederilor acestui ordin, vă aducem la 
cunoștință următoarele:  

 
ACTE NECESARE  
 cerere tip  
 copia diplomei de la etapele județene a olimpiadeI sau concursului școlar national organizat  

de MEN locurile I,II,III  
 copia diplomei de la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural artistice, cu 

caracter sportiv sau caracter tehnico – științific de nivel național organizate de MEN locurle I,II,III  
 copie certificat de nastere copil  
 copie carte de identitate părinți 

 
BURSA DE MERIT   - pentru clasele  VI-VIII    SI  X –XII  
 

ACTE NECESARE  
 cerere tip   - CU PRECIZAREA MEDIEI PE SEMESTRUL I  SI A NOTEI LA 

PURTARE DE CATRE DIRIGINTE  
 
În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică 

de 10. 
Condiție  -----   NOTA 10 la purtare 

 



 
C. BURSA DE STUDIU    -- pentru clasele a IX a si a V a  SI  elevii care au depus  dosar pe 

semestrul I    depun din nou documentele  
 

 
 Se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

1. au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare 
2. venit lunar mediu net/membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii 

dosarului (NOIEMBRIE 2020, DECEMBRIE 2020, IANUARIE 2021 ) cel mult egal 
cu salariul minim net pe economie (1.386 lei net/pers.) 

 
 
ACTE NECESARE: Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină: 

 
 Adeverinte de venit pentru ultimele 3 luni (NOIEMBRIE 2020, DECEMBRIE 2020, 

IANUARIE 2021  + valoarea tichetelor de masa/cadou/vacanță, unde este cazul) , taloane pensie, 
somaj si alocatie , Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 
1.386 lei. 

 Adeverinta de elev si certificate de nastere de la frati/surori 
 Adeverinta cu suma bursei acordate de scoala pentru fratii care invata in alte unitati scolare. 
 Copie CI parinti , 
 Adeverinte de venit (2 adeverinte –una pentru fiecare parinte!) de la administratia financiară 

(ANAF), in original, pe ultimele 3 luni : 
 Orice act care dovedeste un venit net dobândit în ultimele 3 luni 
 Declarație notarială care dovedeste ca familia nu dispune de nici un fel de venituri (dacă este 

cazul) 
 Declarație notarială în care să se specifice că părinții/tutorii nu realizeaza venituri, nu detin 

terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 m2 in zonele colinare si de ses si de 40.000 m2 in 
zonele montane. 

 
D. BURSA DE AJUTOR SOCIAL-- elevii care au depus  dosar pe semestrul I    depun din 
nou documentele 

 
 
 D.1.Venit mic pe membru de familie 
 Se acordă elevilor proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 

1. nu realizează un venit net mediu lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai 
mare de 50% din salariul minim net pe economie;(693 lei/membru familie). 

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi 
de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane. 
 

Condiție NOTA 10 sau calificativul foarte bine la purtare



ACTE NECESARE  
 adeverinte de venit pentru ultimele 12  luni somaj (din februarie 2020 – ianuarie 2021, 

inclusiv) + valoarea tichetelor de masa/cadou/vacanță, unde e cazul si alocatie),  taloane  pensie,somaj. 
Venitul net  lunar  pe  membru  de  familie nu trebuie sa depaseasca suma de 693  lei. 

 Adeverinta de elev si certificate de nastere de la frati/surori , 
 Copie CI părinți , 
 Adeverinta cu suma bursei acordate de scoala pentru fratii care invata in alte unitati 

scolare. 
 Adeverinte de venit (2 adeverinte – una pentru fiecare părinte!) de la administratia 

financiară (ANAF), in original, pe ultimele 12 luni : din februarie 2020 – ianuarie 2021– obligatoriu !, 
 Ancheta sociala eliberata de Primaria pe raza caruia se afla domiciliul etc. 
 Declarație notarială în care să se specifice că părinții/tutorii nu realizeaza venituri, nu 

detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 m2 in zonele colinare si de ses si de 40.000 
m2 in zonele montane. 

 Declarație notarială care dovedeste ca familia nu dispune de nici un fel de 
venituri,(dacă este cazul) 
 

D.2 Medicale  
 Se acordă elevilor orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor 

şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale 
cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, 
spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor,tulburări din spectrul autist, boli 
hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; 
acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist 
şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar; 

 
Condiție NOTA 10 sau calificativul Foarte Bine la purtare 

 
 

ACTE NECESARE  
 cerere tip   CU PRECIZAREA MEDIEI PE SEMESTRUL I  SI A NOTEI LA PURTARE 

DE CATRE DIRIGINTE  
-   

 
D.3. Orfan 
 

 Se acordă elevilor care sunt orfani de unul sau ambii părinți. 
 

Condiție Nota10 sau calificativul Foarte Bine la purtare 
 

ACTE NECESARE:  

 cerere tip - CU PRECIZAREA MEDIEI PE SEMESTRUL I  SI A NOTEI LA PURTARE 
DE CATRE DIRIGINTE  

-   
 
- RESPONSABILITATEA PENTRU CONŢINUTUL DOSARELOR REVINE ÎN 

TOTALITATE PĂRINTELUI/ REPREZENTANTULUI LEGAL.  
- DOSARELE INCOMPLETE / INVALIDE NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERERE. 

 
- DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE PÂNĂ LA DATA DE 18.02.2021 la SECRETARIAT 
 


