
Bursele de ajutor social 

 

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, 

în funcţie de modificările intervenite  privind veniturile nete lunare ale familiei. 

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de bursa: 

1.   Cerere solicitare bursa sociala, formulata de parinte / reprezentant legal al 

elevului; 

2.   Adeverinta venit net pentru perioada septembrie 2019 - august 2020 (somaj, 

conventii civile, indemnizatii, alocatii de stat pentru copii, burse pentru elevi si 

studenti, creante legale, ajutor social, cupon alocatie suplimentara august). 

3. In cazul in care parintii / reprezentantii legali nu lucreaza, declaratie notariala 

4.   Adeverinta Administratia financiara pe ultimele 12 luni (septembrie 2019 - 

august 2020) cum ca nu realizeaza / realizeaza venituri din: arenda, chirii, alte 

fructe civile, naturale sau industriale, produse de terenuri, cladiri, spatii locative 

sau alte bunuri mobile sau imobile. (ambii parinti, chiar si pentru salariati) 

5. Adeverință de la școală pentru frați, dacă este cazul (să se menționeze dacă primesc 

și cuantumul acesteia) 

6.     Copii dupa:  

 

-    certificat de casatorie; 

-     buletin sot; 

-     buletin sotie; 

-    certificate de nastere copii; 

-    sentinta de divort cu mentionarea incredintarii tutelei copilului / copiilor (daca este 

cazul); 

7.   Dosar cu sina. 

 

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile 

cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, cu excepţia alocaţiei suplimentare 

pentru familiile cu mulţi copii. 

 

Se acorda burse scolare, in temeiul prevederilor Ordinului METCS 

nr.5576/7.11.2011, cu completarile si modificarile ulterioare, elevilor 

care sunt inscrisi in invatamantul de stat, primar si gimnazial, la cursul 

de zi in anul scolar 2020-2021 și care sunt in intretinerea familiilor al 

caror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat este de 

maximum 673 ron. 
 



 

Bursele de ajutor social – medicale 

 

Bursele de ajutor social - medicale se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite 

semestrial. 

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de bursa: 

1.   Cerere solicitare bursa sociala, formulata de parinte / reprezentant legal al 

elevului; 

2.   Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat 

de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar (detalii la 

avizier) 

3.     Copii dupa:  
 

-    certificat de casatorie; 

-     buletin sot; 

-     buletin sotie; 

-    certificate de nastere copii; 

-    sentinta de divort cu mentionarea incredintarii tutelei copilului / copiilor (daca este 

cazul); 

4.   Dosar cu sina. 

 

 

Se acorda burse scolare, in temeiul prevederilor Ordinului METCS 

nr.5576/7.11.2011, cu completarile si modificarile ulterioare, elevilor care 

sunt inscrisi in invatamantul de stat, primar si gimnazial, la cursul de zi in 

anul scolar 2020-2021 

 

 

  



 

 

Bursele de ajutor social – orfan 

 

 

Bursele de ajutor social - orfan se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite 

semestrial. 

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de bursa: 

1.   Cerere solicitare bursa sociala, formulata de parinte / reprezentant legal al 

elevului; 

2.   Acordarea burselor pentru orfan se face pe baza certificatului de deces  

3.     Copii dupa:  
 

-    certificat de casatorie; 

-     buletin parinte; 

-    certificate de nastere copii; 

4.   Dosar cu sina. 

 

 

Se acorda burse scolare, in temeiul prevederilor Ordinului METCS 

nr.5576/7.11.2011, cu completarile si modificarile ulterioare, elevilor care 

sunt inscrisi in invatamantul de stat, primar si gimnazial, la cursul de zi in 

anul scolar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bursa de studiu 

 

Bursele de studiu se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, 

elevilor care au media generală peste 7,00 și nota la purtare 10 pe semestrul anterior 

acordării bursei. 

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 
 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de bursa: 

1.   Cerere solicitare bursa sociala, formulata de parinte / reprezentant legal al 

elevului; 

2.   Adeverinta venit net pentru perioada iunie 2020 - august 2020 (somaj, conventii 

civile, indemnizatii, alocatii de stat pentru copii, burse pentru elevi si studenti, 

creante legale, ajutor social, cupon alocatie suplimentara august). 

3. In cazul in care parintii / reprezentantii legali nu lucreaza, declaratie notariala 

4.   Adeverinta Administratia financiara cum ca nu realizeaza / realizeaza venituri din: 

arenda, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de terenuri, 

cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile sau immobile. (ambii parinti) 

5. Adeverință de la școală pentru frați, dacă este cazul (să se menționeze dacă primesc 

și cuantumul acesteia) 

6.     Copii dupa:  
 

-    certificat de casatorie; 

-     buletin sot; 

-     buletin sotie; 

-    certificate de nastere copii; 

-    sentinta de divort cu mentionarea incredintarii tutelei copilului / copiilor (daca este 

cazul); 

7.   Dosar cu sina. 

 

 

Se acorda bursa de studiu, in temeiul prevederilor Ordinului METCS 

nr.5576/7.11.2011, cu completarile si modificarile ulterioare, elevilor 

care sunt inscrisi in invatamantul de stat gimnazial, la cursul de zi in 

anul scolar 2020-2021 si care sunt in intretinerea familiilor al caror 

venit mediu net lunar pe membru de familie realizat este de  

maximum 1346 ron 

 

 



 

Bursa de performanță 

Bursele de performanță se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial. 

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 

 

BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care:  

 

a. au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare 

naționale organizate de MEN în anul şcolar 2019-2020; 

b. s-au calificat în loturile de pregatire organizate de MEN pentru competițiile internaționale 

în anul şcolar 2019-2020; 

c. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de 

MEN în anul şcolar 2019-2020.  

 

Modalitatea de acordare 
 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de bursa: 

1.   Cerere solicitare bursa de performanta, formulata de parinte/reprezentantul legal al 

elevului; 

2.   Copie adeverințe / diplome concursuri și olimpiade conform  

3.   Dosar cu sina. 

Bursa de merit 

 

BURSELE DE MERIT se acordă în limita fondurilor alocate, după atribuirea burselor de 

performanță elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:  

 

a. Burse de merit pentru rezultate deosebite la învățătură: au obţinut media generală de 

cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar 2019-2020 (nu se depun dosare – preluate 

din catalog) 

 

 

b. Burse de merit pentru rezultate la olimpiade si concursuri scolare  

- au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare naţionale organizate de MEN în anul şcolar 2019-2020;  

- au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, 

organizate de MEN în anul şcolar 2019-2020 

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de bursa de merit pentru rezultate la olimpiade 

si concursuri scolare: 

1.   Cerere solicitare bursa sociala, formulata de parinte/reprezentantul legal al 

elevului; 

2.   Copie adeverințe / diplome concursuri și olimpiade conform prevederilor adresei  

3.   Dosar cu sina. 



 

 

 
 

BURSE  

AN ȘCOLAR 2020-2021 

SEM. I 

 

 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR:  

14 -25 septembrie 2020 

 
* dosarele incomplete nu vor fi primite 

 

 
 

 

 

CRITERII DE ACORDAREA BURSELOR  

  
Elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse 

de performanță sau burse de merit. 

 

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de 

performanță, de merit sau de studiu. 


