
 

PROCEDURI PENTRU ACORDAREA BURSELOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-

2021    sem II. 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL CONFORM ORD. 5576/2011 SI    ORD .3470/2012 

cu modificarile si completarile ulterioare ord . 5085 /2019 

 

1. BURSE  ORFANI ŞI BOLNAVI 

Dosarul trebuie să conţină următoarele  documente: 

 Cerere de la elev sau reprezentantul legal al acestuia  

 Copie act de identitate  sau certificat de nastere  

 Copie certificate deces pentru cei orfani 

 Adeverinţă de la medicul specialist avizata de medicul de  familie  si medic 

dispensar scolar pentru cei care suferă de boli  

- bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare, cei care 

sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente 

renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita 

cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV 

sau bolnavi de SIDA, cei care sufera de poliartrita juvenila, spondilita 

anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor.  

 Ancheta socială din care să reiasă  situaţia familială  

 Cont IBAN de la Banca TRANSILVANIA 

 Adeverinta de elev cu nota la purtare si numar de absente nemotivate in 

semestrul I a anului scolar 2020-2021.  

 Mentionam ca elevii care au obtinut aceste tipuri de  bursa pe 

semestrul I a anului scolar 2020-2021 depun doar cerere si 

adeverinta de elev. 

 

       a)  Bursă socială - VENITUL BRUT -2300LEI 50 %=1150 LEI 

                                    - VENITUL NET    -1386 LEI 50 %= 693 LEI 

              Dosarul trebuie să conţină următoarele  documente: 

 

 Cerere de la elev sau reprezentantul legal al acestuia  

 Copie act de identitate  sau certificat de nastere dupa caz  

 Copie acte de identitate parinte sau ocrotitor legal(plus actul care dovedeste 

calitatea de ocrotitor legal) 

 Copie certificat de nastere si / sau acte de identitate pentru ceilalti membri ai 

familiei(frati sau surori) 

 Adeverinţă cu venitul net mediu lunar pe ultimele 12 luni, pe membru de familie 

(IANUARIE  2020-IANUARIE 2021) )să nu  depăşească 693 lei /membru de 

familie (50% din venitul minim net  adică 1386 lei X 50%=693  lei ). 

 Adeverinţă cu venitul agricol  de la Primarie pe ultimele 12 luni (IANUARIE  

2020 – IANUARIE   2021)  

 Anchetă socială 

 Adeverinţă de la Finanţele Publice pentru alte venituri pe ultimele 12 luni 



 Declaraţii pe proprie răspundere pentru cei care nu au realizat venituri pe ultimele 

12 luni, date în faţa dirigintilor si/ sau in fata unui membru din comisia de burse. 

 Cumulativ – adeverinţă că nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 

20000 mp. în zonele colinare şi de şes, şi de 40000mp. în zonele montane 

 Venitul agricol este considerat venit permanent 

 În conformitate cu prevederile art.7 din Codul Fiscal, veniturile din activităţi 

agricole sunt venituri din următoarele activităţi: 

a. cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi a zarzavaturilor, în sere şi în 

solaria 

b. cultivarea şi valorificarea arbuştilor, a plantelor decorative şi a ciupercilor 

c. exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi alte asemenea 

 Cont IBAN de la Banca TRANSILVANIA 

 Adeverinta de elev cu nota la purtare si numar de absente nemotivate in 

semestrul I a anului scolar 2020-2021. 

 

            b)Bursa  de performanţă  diriginţii vor depune    lista elevilor în cauză, 

menţionând numele concursului la care au obţinut locurile I,II sau III,  

Dosarul trebuie să conţină următoarele  documente: 

 Cerere 

 Copie BI/CI elevi  sau certificate de nastere dupa caz        

 Copia diplomei  

 Cont IBAN Banca Transilvainia 

 Adeverinta de elev cu nota la purtare si numar de absente nemotivate in  

semestrul I a anului scolar 2020-2021. 

 

 c)Bursa de merit –diriginţii vor depune   dosarele și lista elevilor în cauză, 

menţionând media la învăţatura și nota la purtare pe semestrul I al anului scolar 2020-

2021 si  pentru elevii din clasele începătoare de ciclu, clasa I,V,IX- dosarele se vor 

depune începănd cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, precizînd numele 

concursului organizat de M.E.N.  la care au obținut locurile I,II sau III. 

Dosarul trebuie să conţină următoarele  documente: 

 Cerere 

 Copie BI/CI elevi sau certificate de nastere dupa caz      

 Copia diplomei  și adeverința tip cu media la învățătură și nota la purtare 

 Cont IBAN Banca Transilvainia 

 Adeverinta de elev cu nota la purtare si numar de absente nemotivate in 

semestrul I a anului scolar 2020-2021. 

 

d) Bursa de studiu-dirigintii vor depune   lista  elevilor în cauză, menţionând 

media la învăţătură și nota la purtare pe semestrul II în anul școlar 2020-2021și actele 

doveditoare al venitului lunar pe membru de familie pe ultimele 3 luni (noiembrie 

,decembrie  2020-ianuarie 2021) cel mult egal cu salariul minim net  pe economie 2021 

care să nu depăşească 1386 lei/membru de familie. 

 Dosarul trebuie să conţină următoarele  documente: 

 Cerere tip 



 Copie BI/CI elevi sau certificate de nastere dupa caz      

 Adeverinţa tip cu media la învăţătură și nota la purtare, 

 Adeverinţa cu venitul net pe ultimele 3 luni (noiembrie-decembrie 2020-ianuarie 

2021) 

 Cont IBAN Banca Transilvainia 

 Adeverinta de elev cu nota la purtare si numar de absente nemotivate in  

semestrul I a anului scolar 2020-2021. 

   

Director adjunct 

      OKOS –RIGO HAJNAL 

 

se va menţiona pe copie « conform cu originalul » pe fiecare pagină, sub care va 

fi semnătura primitorului şi a solicitantului. 

 

TERMEN DE DEPUNERE –01.03.2021 ora 11 la secretariatul unitatii 

cu numar de inregistrare . 

 

 

 



Nr.inreg                                                                                                                                        SE APROBA DIRECTOR 

 

 

CERERE  

 

PENTRU ACORDAREA  DE BURSE IN ANUL SCOLAR 2020-2021  

 

Către 

Unitatea de învăţământ:________________________________________  

 

Domnului/doamnei director 

 

Subsemnatul _____________________________________, posesor al C.I./B.I. seria _____ 

nr. ___, CNP ______________, domiciliat in loc ________________,nr.____,jud.______parinte al 

elevului_________________________ al unităţii dvs. de învăţământ in clasa _____, solicit 

aprobarea bursei _____________________ conform criteriilor cerute de  

ORD.5576/2011,ORD.3470/2012 cu modificari si completari ulterioare, Ordinul Ministerului 

Educatiei privind structura anului scolar 2020-2021. 

Anexam documente justificative cerute. 

 

 

Data:                                                                                              Semnătura, 

 

 

În atenţia domnului/doamnei director  al/a __________________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr.inreg                                                                                                                                        SE APROBA DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    DECLARAŢIE1 

 

 Subsemnatul(a)2 _________________________________________________________, 

născut în localitatea _______________________,la data de __________________,cu domiciliul 

în  _____________________________, str. ________________________ nr. __________,  jud. 

__________________________, identificat(ă) prin C.I. seria ____ nr. ___________, eliberată de 

________________________________, CNP ______________________________, cunoscând  

prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii declar pe proprie 

răspundere că NU AM REALIZAT NICI UN FEL DE VENIT, ÎN LUNILE IUNIE, IULIE 

ŞI AUGUST 2020. 

 Dau prezenta Declaraţie pentru a-i servi fiului (ficei) mele 

______________________________________, născut(ă) la data de _____________________, 

în _____________________, jud_____________________, CNP ________________________, 

elev (ă) în clasa ____________, de la  Liceul Teoretic “Octavian Goga” Huedin, pentru 

întocmirea dosarului în vederea obţinerii Bursei de………………………”. 

 

 

Localitatea  ________________________      NUMELE SI PRENUMELE 

Anul _____ luna _______ ziua ________       ______________________________ 

        SEMNĂTURA, 

        ______________________________ 

 

 

1Prezenta Declaraţie a fost completată în faţa mea  ___________________________________________________, 

în calitate diriginte/învăţător şi confirm faptul că persoana care completează  Declaraţia a fost identificată  pe baza 

de document de identitate.  

Semnătura  ___________________ .  

2Se completează de către fiecare părinte sau tutore legal în parte 


