
                                                     CONŢINUT DOSAR BURSE 

1. Cerere pentru acordarea bursei de performanţă în care se vor specifica rezultatele obţinute 
(locurile I, II, III) la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare, cultural artistice, 
sportive organizate de M.E.C.. Cererea trebuie vizată de profesorul diriginte. 

Burse de performanţă 

 

1. Cerere pentru acordarea bursei de merit în care se va specifica media generală (cel puţin 8,50), 
nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 şi rezultatele obţinute (locurile I, II, III) la 
etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale, cultural artistice şi sportive de 
nivel naţional organizate de M.E.C.. Cererea trebuie vizată de profesorul diriginte. 

Burse de merit 

 

1. Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit net lunar mediu pe membru 
de familie pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2020) cel mult egal cu salariul minim net (1346 
lei) şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în 
anul anterior celui care se acordă bursa .(anul şcolar 2019-2020). 

Burse de studiu 

2. Documentele care trebuie depuse sunt:  
- Cererea de acordare a bursei, în care se precizează media generală şi nota la purtare vizată 

de profesorul diriginte;  
- Copie a certificatul de naştere sau a actului de identitate al elevului; 
- Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi 

membri ai familiei; 
- Actele doveditoare în original

a. Adeverinţă de venit net pentru lunile iunie, iulie si august 2020; 
 privind venitul net pentru lunile iunie, iulie si august 2020. 

b. Cupoane de pensie pentru lunile iunie, iulie si august, pentru părinţii pensionari; 
c. Cupon pensie urmaş (în caz de deces a unuia sau ambii părinţi) pentru lunile iunie, 

iulie şi august; 
d. Adeverinţă de venit agricol net (cu precizarea surselor: teren agricol, animale etc.) 

pentru lunile iunie, iulie şi august; 
3. Hotărârea de divorţ (cu pensia alimentară actualizată); 
4. Cupoane de ajutor şomaj pentru lunile iunie, iulie si august, pentru părinţii şomeri; 
5. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, pentru părinţii care nu au nici o sursă de 

venit în lunile iunie, iulie si august (iar dacă au lucrat parţial în aceste luni se completează cu 
adeverinţă de venit net); 

6. Declaraţie pe propria răspundere (autentificată la notar), pentru copii necăsătoriţi (şi care nu sunt 
elevi şi studenţi), aflaţi în întreţinerea părinţilor, că nu au venit; 

7. Orice alt document, care atestă obţinerea unui venit net în lunile iunie, iulie si august; 
8. Adeverință A.N.A.F. solicitată printr-o cerere adresată conducerii școlii; iar pentru elevii din 

mediul rural de la Primărie, care să ateste venitul net obţinut din prestări servicii, alte activităţi şi 
terenuri agricole; 

9. Adeverinţe de elev şi student pentru copii aflaţi în întreţinere. 
 

1. Elevii orfani de ambii părinţi vor depune la dosar: cerere de acordare bursă socială, copie de după 
certificatele de deces ale părinţilor, copii după certificatul de naştere şi buletin al elevului. 

Burse sociale (elevi orfani de ambii părinţi, elevii cu boli prevăzute în criteriile de acordare a 
burselor) 

2. Pentru burse pe motive medicale dosarul va cuprinde: cerere de acordare bursă socială; certificatul 
medical eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul 
şcolar, care atestă statutul medical (bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că 



suferă de diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm 
bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitala, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, 
spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor); copii după certificatul de 
naştere şi buletin al elevului. 

 

Documente precizate la ajutor financiar dar cu următoarele precizări: 

Burse sociale pentru elevii care provin din familii cu venituri mici 

1. Cerere de acordare bursă socială; 
2. Adeverinţă de venit net pe ultimele 12 luni (septembrie 2019 – august 2020), venitul mediu 

net pe membru de familie nu trebuie să depăşească 673 lei sau declaraţie pe propria răspundere 
(de la notar sau de la primărie) pentru persoanele care nu au obţinut venituri pe ultimele 12 luni 
(septembrie 2019 – august 2020)

3. Adeverinţă de venit agricol net (cu precizarea surselor: teren agricol, animale etc.) pentru perioada 
septembrie 2019 – august 2020. Suprafaţă agricolă pe care o deţin părinţii să nu fie mai mare 
de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 m2 în zonele montane;  

; 

4. Copie a certificatul de naştere şi a actului de identitate al elevului; 
5. Copii ale certificatelor de naştere şi ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei; 
6. Cupoane de pensie pentru perioada septembrie 2019 – august 2020, pentru părinţii pensionari; 
7. Cupon pensie urmaş (în caz de deces a unuia sau ambii părinţi) pentru perioada septembrie 2019 – 

august 2020; 
8. Hotărârea de divorţ (cu pensia alimentară actualizată); 
9. Cupoane de ajutor şomaj în perioada septembrie 2019 – august 2020, pentru părinţii şomeri; 
10. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, pentru părinţii care nu au nici o sursă de 

venit în perioada septembrie 2019 – august 2020 (iar dacă au lucrat parţial în aceste luni se 
completează cu adeverinţă de venit net); 

11. Declaraţie pe propria răspundere (autentificată la notar), pentru copii necăsătoriţi (şi care nu sunt 
elevi şi studenţi), aflaţi în întreţinerea părinţilor, că nu au venit; 

12. Orice alt document, care atestă obţinerea unui venit net pentru perioada septembrie 2019 – august 
2020; 

13. Adeverință A.N.A.F. solicitată  printr-o cerere adresată conducerii școlii  și depusă la secretariat; 
iar pentru elevii din mediul rural se solicită de la Primărie, care să ateste venitul net obţinut din 
prestări servicii, alte activităţi şi terenuri agricole; 

14. Adeverinţe de elev şi student pentru copii aflaţi în întreţinere. 
 

La calcularea venitului net mediu lunar se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent 
realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii. 

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.  

Prin excepţie, elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau 
burse de merit. 

Numărul burselor este stabilit în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea 
efectuării de către elev a activităţilor şcolare. 

Elevii beneficiari ai programului social „Bani de liceu” nu pot beneficia şi de burse sociale, doar de 
burse de merit sau de performanţă. 

Termen de depunere a dosarului până pe data de 02.10.2020.!!! 


