
 

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSĂ ÎN SEMESTRUL I AL 

ANULUI ŞCOLAR 2019-2020 

I. BURSELE DE MERIT  

(pentru elevii claselor  VI, VII,VIII, X, XI, XII) 

Modalitatea de acordare : 

-dirigintii vor inainta listele cu elevii care au avut in anul precedent media peste 8,50 si 10 la purtare 

II. BURSELE DE STUDIU  

(pentru elevii claselor VI, VII,VIII, X,XI,XII) 

 Condiţie:   
1. Media generală la sfârşitul anului şcolar precedent peste 7,00 și nota 10 la purtare, 

2. Venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) cel mult egal 

cu salariul minim pe economie (1263 lei net / membru de familie);  

 

 Acte care dovedesc venitul net pe ultimele 3 luni al tuturor membrilor familiei:  

 

 Adeverinta salariu net, defalcat pe fiecare luna (din iunie 2019 pana in august 2019, 

inclusiv) + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul;  

 Adeverinte somaj pe ultimele 3 luni, unde e cazul;  

 Adeverinte ajutor social pe ultimele 3 luni, unde e cazul; 

 Talon alocatie pentru toti copiii aflati in intretinere, în original;  

 Cupoane pensie, unde e cazul, în original; 

 Orice act care dovedeste un venit net dobândit în ultimele 3 luni;  

 Copii certificate nastere ale tuturor copiilor aflati in intretinere;  

 Copii buletin de identitate (ale ambilor parinti, unde e cazul); 

 Adeverinta de elev pentru fratii care invata in alte unitati scolare, cu suma bursei acordate 

de scoala respectiva;  

 Adeverinte de venit (2 adeverinte –una pentru fiecare parinte!) de la Administratia 

Financiară , in original, pe ultimele 3 luni : din iunie 2019 pana in august 2019;   

 Certificat de la Administratia Financiara din raza teritoriala-pentru venituri impozabile 

pentru trei luni anterioare depunerii; 

 Ancheta sociala eliberata de Primaria pe raza caruia se afla domiciliul . 

 III. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 

ACTE NECESARE PENTRU:  

1. ORFANI 



 Cerere din partea parintelui; 

 Copia actului de identitate al elevului;  

 copie C.I părinte sau susținător legal; 

 Certificat deces părinte– copie.  

 

2. BOLNAVI 

 Cerere din partea parintelui; 

 Copia actului de identitate al elevului;  

 Copie C.I părinte sau susținător legal; 

 Certificatul medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie  sau 

de medicul de la cabinetul scolar – pentru elevii care suferă de una din bolile 

 specificate in lege : bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori 
bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe 
renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, 
glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați 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 și cu orice alte boli cronice pe 
care Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua 
în considerare. 

 

3. PENTRU VENITURI MICI  

Condiţie: 

1. Venit mediu lunar net pe ultimele 12 luni mai mic de 50% din salariu minim net pe economie 

(615 lei / membru de familie) 

2. nu detin terenuri agricole mai mari de 20000 mp in zone colinare si de ses sau mai mari de 

40000 mp in zone montane inclusiv 

Acte care dovedesc venitul net pe ultimele 12 luni ( septembrie 2018 – august 2019) al tuturor 

membrilor familiei :  

 

 Adeverinta salariu net, defalcat pe fiecare luna (din septembrie 2018 – august 2019, 

inclusiv) + valoarea tichetelor de masa/cadou, unde e cazul ; 

 Adeverinte somaj pe ultimele 12 luni, unde e cazul;  

 Adeverinte ajutor social pe ultimele 12 luni, unde e cazul;  

 Talon alocatie pentru toti copiii aflati in intretinere, in original; 

 Cupoane pensie, unde e cazul, in original; 

 Orice act care dovedeste un venit net dobandit in ultimele 12 luni ; 

 Copii certificate nastere ale tuturor copiilor aflati in intretinere;  

 Copii buletin de identitate (ale ambilor parinti, unde e cazul);  

 Adeverinta de elev pentru fratii care invata in alte unitati scolare, cu suma bursei acordate 

de scoala respective;  

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

financiară (ANAF), in original, pe ultimele 12 luni : din septembrie 2018 – august 2019;  

 Certificat de la Administratia Financiara din raza teritoriala-pentru alte venituri, terenuri 

(maxim  20.000 mp in zonele colinare si de ses si de 40.000 mp in zonele montane); 

 Ancheta sociala eliberata de Primaria pe raza căruia se afla domiciliul  

 

Condiţii pentru toate bursele sociale:  

– promovabilitate 100 % 

– nota 10 la purtare  



 

 Criterii generale de acordare a burselor   

1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte 

doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  
(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile 

cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.  

Dispoziții finale  

 Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul 

pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 

profesionale şi pe perioada pregătirii practice.  

 Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu 

valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 

 Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii 

prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii:  

a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt 

corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;  

b) absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în 

liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ 

preuniversitar de stat;  

c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

 

OBS. : Nu se primesc dosare incomplete! 

 

 

 

ORDIN nr.3480/2018 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

 
 ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 


