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ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSĂ  
AL ANULUI ŞCOLAR 2018-2019 

 
I. BURSELE DE PERFORMANŢĂ 
Condiţie: elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare intr-un semestru este 
mai mica de 10. 

(1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din 
cazurile următoare: 

a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor 
şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Nationale,  

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competiţiile 
internaţionale; 

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor 
cultural- artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, 
organizate de MEN. 

(2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor 
pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi  
făcută publică de MEN, anual, până la data de 1 octombrie. 

(3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada 
anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1). 

(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un 
semestru este mai mică de 10. 

 
ACTE NECESARE: 
- Cererea elevului 
- Copie xerox după diploma obţinută 
- Dosar cu şină 
- Copie xerox certificat de nastere elev 

 
II.  BURSELE DE MERIT 

 
Modalitatea de acordare 

 
- Media generală la sfârşitul anului şcolar precedent. 
(1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile 

următoare: 
a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 

la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi 
în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional; 

b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor 
şcolare naţionale organizate de MEN; 

c) 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. 

(2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu 
semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal 
sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale 
învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. 

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. 
a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a 
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elevilor. 
(4) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă 
bursele de merit menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată şi va fi făcută publică de 
MEN, anual, până la data de 1 octombrie. 

(5) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe 
perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1) 
lit. b) sau lit. c). 

(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai 
mică de 10. 

 
ACTE NECESARE: 

 
- Cererea elevului 
- Copie xerox după diploma obţinută 
- Dosar cu şină 
- Copie xerox certificat de nastere elev 

 
III.  BURSELE DE STUDIU 

 
Modalitatea de acordare 
1. Ordine crescătoare a veniturilor; 
2. Media generală la sfârşitul anului şcolar precedent. 
3. Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru 

de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie 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. 

4. Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile 
nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. 

ART. 10 
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi 

în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv 
începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului 
gimnazial, liceal sau profesional. 
5.  
ACTE NECESARE: 
Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină: 
- cerere 
- copia actului de identitate al elevului 
- copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi 
membri ai familiei; 

 
-acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale 
membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului ( IUNIE, 
IULIE şi AUGUST) inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii; 
Notă: 
Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările 
intervenite in veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor. 
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IV.  BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 

 
ACTE NECESARE PENTRU: 

IV.1 Orfani de ambii părin ți : 

• cerere; 
• copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului; 
• copii ale certificatelor de deces; 
• dosar. 

IV.2. a. 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 poliartrita juvenilă, spondilită 
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor. 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; 
• copia actului de identitate al elevului; 
• certificatul medical eliberat de medicul  specialist și avizat de medicul de familie sau de 

medicul de la cabinetul școlar – pentru elevii care suferă de una din bolile enumerate mai 
sus; 

• copii ale certificatelor de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai 
familiei; 

• dosar cu șină. 
    b. elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o alt ă localitate, întrucât nu au 
posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; 
 
    c. elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
1. 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;  
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. 

ACTE NECESARE PENTRU BURSE SOCIALE  

   1. CERERE; 
2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE AL ELEVULUI ;  

Copie dupa buletin, certificat de naştere – toţi membrii familiei /tutorilor (deces sau divorţ 
dupa caz). 

• În cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se precizează tutorele 
elevului – copie. 

• Acte doveditoare ale statutului juridic sau medical al elevului (unde este cazul): pentru 
orfani se solicită copie după certificatul de deces al părintelui. 

3. VENITURILE DIN PERIOADA SEPTEMBRIE 2017 – AUGUST 20 18 
• acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii 

dosarului - in perioada SEPTEMBRIE 2017– AUGUST 2018, inclusiv alocația 
suplimentară pentru copii:  
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• Venitul NET mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, trebuie sa fie mai mic 

de  50% din salariul minim net pe economie, adica mai mic de 564.83 LEI 
/membru de familie 

• Venituri din activităţi independente ( de la ANAF) pentru membrii de familie. (mama, tata, frati 
majori care lucrează, etc.); 
• Chiriile/dividentele; 
• Tichetele de masă/cadou; 
• Pensia socială minimă garantată; 
• Şomaj;  
• Cupon pensie/ pensii alimentare/ pensii de urmaş; 
• Alocaţia de plasament; 
• DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, legalizată la notariat, pentru membrii de 
familie care nu sunt angajati. (mama, tata, frati majori care nu lucrează, etc.)  

!!! PE DECLARAŢIILE PE PROPRIA RĂSPUNDERE LEGALIZATE LA NOTARIAT SĂ FIE 
TRECUTE PERIOADA SEPTEMBRIE 2017– AUGUST 2018  IN CARE NU AU REALIZAT 
VENIT!!! 

 
4. ACTE DOVEDITOR ÎN ORIGINAL CU TERENURILE AGRICOLE D EȚINUTE ȘI 
VENITUL AGRICOL IMPOZABIL 

Adeverinţa din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu teren 
agricol de la Primărie. Dacă terenurile deţinute şi animalele din gospodarie depăşesc cotele maxime 
admise - se aduce venitul realizat dupa terenurile deţinute şi animalele din gospodărie emise de 
ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ ARONDATĂ LOCALITĂŢII pe perioada SEPTEMBRIE 
2017 – AUGUST 2018. (La depunerea cererii la ANAF, vi se eliberează un numar de înregistrare, 
cu care vă prezentaţi la ridicarea adeverinţei, în maxim 20 de zile lucratoare - care depăşesc cotele 
maxime admise - 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). 
5. Adeverinţă soră –frate de la şcoala unde sunt elevi sau studenţi. 
6. COPIE DUPA PAŞAPORT la membrii familiei care lucrează în străinatate + venitul NET 
realizat în ţara în care lucrează, dovedit prin act notarial (în traducere). 
7. ANCHETA SOCIAL Ă DE LA PRIMĂRIE, cu componenţa familiei, situaţia materială si 
familială, concluzii.    

DE REŢINUT!!!  
• DATA LIMIT Ă DE PREDARE A DOSARELOR COMPLETE ESTE  30 SEPTEMBRIE 2018   !!!  

DUPĂ ACEASTĂ DATĂ NU SE VOR MAI PRIMI DOSARE CU EXCEPŢIA 
DOCUMENTELOR NOTARIALE DIN STR ĂINĂTATE ŞI ANCHETELOR SOCIALE! 

NU SE PREIAU DOSARE INCOMPLETE!!! 
 
Condiţii pentru toate bursele sociale: 
- promovabilitate 100 % 
- nota 10 la purtare 

 
NOTĂ: Termen de depunere a dosarelor de burse - 01 octombrie 2018 
 

Dispoziții finale 
Art. 18. � (1) 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. 
 


