
ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSA IN SEMESTRUL I. AL ANULUI SCOLAR 2020-2021 

 

BURSE DE AJUTOR  SOCIAL – bolnavi 

 

- dosar cu numele si clasa elevului 

-cererea elevului  major sau parintelui elevului minor pentru obtinerea bursei  

-ancheta sociala completata de diringiti pentru toti bursieri 

-copie act de identitate parinti 

-copia  act de identitate  sau certificat de nastere elev 

-certificat medical in original eliberat de medicul specialist si avizat de medicul cabinetului 

scolar pentru bolile specificate de lege 

-adeverinta elev de la secretariatul scolii 

 

Trebuie deschis cont la Banca Transilvania pe numele copilului,obligatoriu! 

Numarul de cont trebuie depus in dosarul elevului! 

Dosarele elevilor pentru bursa preiau dirigintii si depun la secretariatul scolii pana la data 

de 30.sept.2020  spre inregistrare. 

 



ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSA IN SEMESTRUL I. AL ANULUI SCOLAR 2020-2021 

 

BURSE DE AJUTOR  SOCIAL – orfani 

 

- dosar cu numele si clasa elevului 

-cererea elevului  major sau parintelui elevului minor pentru obtinerea bursei  

-ancheta sociala completata de dirigintele elevului 

-copia act de identitate al parintelui sustinator 

-copia  act de identitate  sau certificate de nastere elev 

-copia certificatului de deces al parintelui decedat 

-declaratia pe propria raspundere a parintelui sustinator ca nu s-a recasatorit 

-adeverinta elev de la secretariatul scolii 

 

 

Trebuie deschis cont pe numele elevului la Banca Transilvania,obligatoriu! 

Numarul de cont trebuie depus in dosarul elevului! 

Dosarele elevilor pentru bursa preiau dirigintii si depun la secretariatul scolii pana la 

data de 30.09.2020  spre inregistrare. 

 



ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSA IN SEMESTRUL I. AL ANULUI SCOLAR 2020-2021 

BURSE DE AJUTOR  SOCIAL – situatia materiala precara 

- dosar cu numele si clasa elevului 

-cererea elevului  major sau parintelui elevului minor pentru obtinerea bursei  

-ancheta sociala de la primarie pentru elevi din mediu rural si ancheta sociala completata de 

diringi pentru toti elevi bursieri 

-copie act de identitae parinti 

-copia  act de identitate elev 

-copie certificate de nastere pentru elev minor 

-copii xerox certificate de nastere sau acte de identitate,dupa caz,ale celorlalti membrii ai 

familiei 

-adeverinta elev de la secretariatul scolii,  

- adeverinta elev sau student pentru frati, in care e specificat daca elevul/studentul este bursier 

sau nu, daca e bursier trebuie specificat cvantumul bursei sept.2019-aug.2020 

-acte doveditoare privind veniturile  nete ale membrilor familiei pe ultimele12 luni :sept.2019-

aug.2020, inclusiv alocatia suplimentara, alocatia monoparentala 

- venituri: salarii nete, pensii de orice fel, ajutor somaj, burse, chirii, venituri din valorificari 

bunuri imobile, etc. 

-adeverinta de la Administratia Financiara pentru alte venituri  anticipate - chirii, alte venituri 

din valorificari bunuri imobile, venituri agricole, etc., pentru perioada sept.2019-aug.2020 si 

adeverinta venituri anticipate  pentru venituri sept.2019-aug.2020. 

-adeverinta de la primarie pentru detinere sau nu terenuri- in caz de detinere teren trebuie 

specificat suprafata terenului, 

-daca parintele sau ambii parinti nu au avut nici un venit pe ultimele 12 luni atunci trebuie sa 

dea declaratie pe proprie raspundere, declaratia trebuie sa contine numele,adresa de 

domiciliu,si seria/nr.C.I. 

-in caz de divort trebuie copia sentintei de divort, si adeverinta pentru pensia de intretinere, 

daca parintele divortat nu contribuie la intretinerea elevului, atunci parintele sustinator trebuia 

sa dea declaratie pe proprie raspundere, declaratia trebuie sa cuprinde numele,adresa de 

domiciliu,si seria/nr.C.I. 

 

Venitul net pe luna/membru de familie sa fie mai mic decat 673 lei. 

Trebuie deschis cont la Banca transilvania pe numele elevului, obligatoriu! 

Numarul de cont trebuie sa fie depus in dosarul elevului pentru bursa! 

Dosarele elevilor pentru bursa preiau dirigintii si depun la secretariatul scolii pana la data de 

30.sept.2020  spre inregistrare. 

 



ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSA IN SEMESTRUL I. AL ANULUI SCOLAR 2020-2021 

 

BURSE DE AJUTOR  SOCIAL – din mediul rural 

 

- dosar cu numele si clasa elevului 

-cererea elevului  major sau parintelui elevului minor pentru obtinerea bursei  

-ancheta sociala complatata de diriginti pentru toti elevi bursieri 

-copie identitae parinti 

-copia  act de identitate  sau certificat de nastere  elev 

-adeverinta de la primaria localitatii de resedinta- sat si comuna- a elevului care atesta ca nu 

exista scoala 

cu predare in limba maghiara  

-adeverinta poata fi eliberata si de catre scoala comunei de unde apartine satul de resedinta 

al elevului 

-adeverinta elev de la secretariatul scolii 

 

 

 

Trebuie deschis cont la Banca Transilvania pe numele elevului, obligatoriu! 

Numarul de cont trebuie sa fie depus in dosarul elevului! 

 

Dosarele elevilor pentru bursa preiau dirigintii si depun la secretariatul scolii pana la data de 

30.sept.2019. spre inregistrare. 



ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSA IN SEMESTRUL I. AL ANULUI SCOLAR 2020-2021 

BURSE DE STUDIU 

- dosar cu numele si clasa elevului 

-cererea elevului pentru obtinerea bursei 

-ancheta sociala completata de primarie pentru elevi din mediul rural si ancheta sociala 

complatata de diriginti pentru toti elevi bursieri 

-copie identitate parinti 

-copia de identitate elev 

-copii xerox certificate de nastere sau acte de identitate,dupa caz,ale celorlalti membrii ai 

familiei 

-adeverinta elev de la secretariatul scolii 

- media la sfarsitul anului scolar 2019/2020 este egal sau mai mare 7,00 si media generala la 

purtare a elevului este 10,00 

- adeverinta elev sau student pentru frati in care e specificat daca elevul/studentul este bursier 

sau nu, daca e bursier trebuie specificat cvantumul bursei in perioada iunie-august 2020. 

-acte doveditoare privind veniturile nete ale membrilor familiei pe ultimele trei luni : IUNIE, 

IULIE, AUGUST 2020, inclusiv alocatia suplimentara, alocatia monoparentala 

- venituri: salarii nete, pensii de orice fel, ajutor somaj, burse, venituri din chirii, venituri din 

valorificari bunuri imobile, venituri din agricultura  etc. 

-adeverinta de la Administratia Financiara pentru alte venituri impozabile-  venituri din chirii, 

venituri din valorificari bunuri imobile, venituri agricole, etc., pentru anul 2020   

-adeverinta de la primarie pentru detinere sau nu terenuri - in caz de detinere teren trebuie 

specificat suprafata terenului 

-parintele sau ambii parinti care nu au avut nici un fel de venit pe cele trei luni trebuie sa dea  

declaratie  pe proprie raspundere, declaratia trebuie sa cuprinde numele, adresa de domiciliu si 

seria/nr C.I. parinti 

- in caz de divort- copie sentinta de divort si acte doveditoare pentru pensia de intretinere, 

daca  parintele divortat  nu contribuie la intretinere elevului, parintele sustinator trebuie sa dea 

declaratie pe propria rsapundere, declaratia trebuie sa cuprinde numele, adresa de domiciliu si 

seria/nr C.I. parinti 

 

Venitul net trebuie sa fie mai mic de 1346 lei/membru de familie. 

Trebuie deschis la Banca Transilvania cont pe numele elevului, obligatoriu! 

Contul IBAN al elevului trebuie sa fie depus in dosarul de bursa! 

Dosarele elevilor pentru bursa preiau dirigintii si depun la secretariatul scolii pana la data de 

30.sept.2020  spre inregistrare! 



ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSA IN SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2020-2021 

 

BURSE DE PERFORMANTA 

 

- dosar cu numele si clasa elevului 

-cererea elevului pentru obtinerea bursei  

- adeverinta de la secretariatul scolii 

-ancheta sociala completata de diriginti pentru elevi bursieri 

 

- diploma obtinuta eliberata de catre M.E.N. pentru: 

A si C,,- obtinere locul I,II,III la olimpiade,concursuri scolare  faza nationala organizate si 

finantate  de M.E.N., 

B,- s-au calificat in loturile de pregatire pentru competitiile inrernationale, organizate de M.E.N.  

 

Trebuie deschis la Banca Transilvania cont pe numele elevului, obligatoriu! 

Numarul de cont trebuie sa fie depus in dosarul elevului! 

Dosarele elevilor pentru bursa preiau dirigintii si depun la secretariatul scolii pana la data de 

30.sept.2020  spre inregistrare. 



ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSA IN SEMESTRUL I. AL ANULUI SCOLAR 2020-2021 

 

BURSE DE MERIT 

 

- dosar cu numele si clasa elevului 

-cererea elevului pentru obtinerea bursei de merit 

-ancheta sociala completata de diriginti pentru fiecare elev bursier 

-copia  carte de identitate elev 

-media generala si media la puratare la sfarsitul anului scolar 2019/2020 pt.art8,lit.a, sfarsitul sa 

fie intre 8,50-10,00, nota la purtare 10,00 

-diplome originale sau copii cu antetul M.E.N care atesta ca au obtinut locul I,II sau III la etapele 

judetene ale olimpiadelor,concursurilor scolare  nationale organizate si finantate de M.E.N. 

pt.art8. lit.b si c 

 

 

 

Trebuie deschis cont la Banca Transilvania pe numele elevului,obligatoriu! 

Numarul de cont trebuie depus in dosarul elevului! 

 

Dosarele elevilor pentru bursa preiau dirigintii si depun la secretariatul scolii pana la data de 

30.sept.2020 spre inregistrare. 

 

 

 


