
 

 
ANUNT 

BURSE ELEVI 
 

DOSARELE CU ACTELE NECESARE 

SE DEPUN LA SECRETARIATUL 

SCOLII  IN PERIOADA  17 - 28.05.2021,  

DUPA URMATORUL PROGRAM: 

LUNI: 11-15 

MARTI: 11-17   

MIERCURI: 11-15 

JOI: 11-15 

VINERI: 11-13 

 
 
 
 
 
 
 



BURSE SOCIALE 
 

 Bursele de ajutor social se acordă elevilor din clasele I-VIII care la 

sfarsitul anului scolar 2019-2020 sau la sfarsitul semestrului I al anului scolar 

2020-2021, pentru elevii claselor a I-a si a V-a, sunt  promovaţi şi au nota 

10 sau calificativul Foarte bine la purtare. 

 Bursele de ajutor social se acorda pe an calendaristic, in doua transe si 

sunt  revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete 

lunare ale familiei sau situatia scolara. 

Un elev poate cumula bursa de ajutor social cu bursa de 

performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu, conform OMEN 

nr.5085/2019. 

 

Bursele de ajutor social pot fi:  
• BURSA SOCIALA – ORFANI 

• BURSA SOCIALA – BOALA 

• BURSA SOCIALA – VENITURI MICI 

• BURSA SOCIALA OCAZIONALA 
 

Conditii pentru toate bursele sociale: 

- promovabilitate 100 % 

- nota 10 sau calificativul Foarte bine la purtare. 

 

ACTE NECESARE PENTRU: 

 

• BURSA SOCIALA – ORFANI 
- CERERE TIP DE LA SECRETARIAT/PAZA          

- COPIE XEROX DUPA - CERTIFICATUL DE DECES PARINTE,  

        -CERTIFICAT NASTERE COPIL,  

                                      -  ACT DE IDENTITATE PARINTE/TUTORE 

- FOLIE/DOSAR CU SINA DIN PLASTIC 

 

• BURSA SOCIALA – BOALA 
 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 sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului 



eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 

şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. 

 

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza : 

- CERERE tip de la secretariat/paza          

- certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie 

-    COPIE DUPA - CERTIFICAT NASTERE COPIL, 

  - ACT DE IDENTITATE PARINTI/TUTORE 

-    FOLIE/DOSAR CU SINA DIN PLASTIC 

 

 BURSA SOCIALA – VENITURI MICI 
  Se acorda elevilor proveniti din familii care indeplinesc in mod cumulat 

urmatoarele conditii: 

- nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, 

mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei) ; 

-   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. 
 

Acte necesare : 

-  CERERE tip de la secretariat/paza          

-   adeverinta cu un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni,  talon alocatie si 

alocatie suplimentara daca este cazul 

-  ancheta sociala de la primarie pentru familiile fara venituri 

-  adeverință de venit de la Administrația Financiară (ANAF) 

-  declaratie pe propria raspundere ca nu au venituri, de la parintii care nu realizeaza 

venituri 

-   copii xerox certificate nastere copii 

-   adeverinta elev (pentru cei care nu sunt elevi in scoala) 

-   copie act identitate parinti/tutore, certificat de casatorie, hotarare de divort 

-   certificat fiscal ca 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  

-   FOLIE/DOSAR CU SINA DIN PLASTIC 

  

BURSA SOCIALA OCAZIONALA 
-   Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la 

cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete 

lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie 

(1040 lei). 

Acte necesare : 

-   CERERE tip de la secretariat/paza          

-  adeverinta cu un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni 

-   copii xerox certificate nastere copii 

-   adeverinta elev (pentru cei care nu sunt elevi in scoala) 

-   copie act identitate parinti/tutore, hotarare de divort 



-  certificat fiscal ca 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  

-   declaratie pe propria raspundere ca nu au venituri – daca este cazul (cei care nu 

au venituri) 

- adeverință de venit de la Administrația Financiară (ANAF) 

-   FOLIE/DOSAR CU SINA DIN PLASTIC 

 
BURSA DE  MERIT 

   Se acordă pentru elevii din clasele V-VIII, care  au obţinut media generală de cel puţin 8,50 

şi nota 10 la purtare la sfarsitul anului scolar 2019-2020, pentru elevii din clasele VI-VIII  iar pentru 

elevii din clasele a V-a, la sfarsitul semestrului I anului scolar 2020-2021.   

Acte necesare :  Cerere tip de la secretariat. 

Lista elevilor care se incadreaza pentru acordarea bursei de merit este afisata la avizierul scolii. 

 

 

BURSA DE  STUDIU 
 (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar net mediu pe 

membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie ( 1386 lei) şi 

care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul 

anterior celui în care se acordă bursa. 

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete 

lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. 

Acte necesare : 

-   CERERE tip de la secretariat/paza          

-    adeverinta cu  venitul net  pe ultimile 3 luni, talon alocatie 

-    ancheta sociala de la primarie pentru familiile fara venituri 

-    copii xerox certificate nastere copii 

-    adeverinta elev (cei care nu sunt elevi in scoala) 

-    copie act identitate parinti/tutore, certificat de casatorie, hotarare de divort 

-    certificat fiscal ca nu au venituri – daca este cazul (cei care nu au venituti) 

-    declaratie pe propria raspundere ca nu au venituri – daca este cazul (cei care nu au venituri) 

-   FOLIE/DOSAR CU SINA DIN PLASTIC 

      

 


