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AN ŞCOLAR 2020 -2021

ANUNŢ
I. DOSARELE DE BURSE SE DEPUN ÎN PRIMELE 10 ZILE DIN FIECARE SEMESTRU
ŞCOLAR LA SECRETARIATUL UNITĂŢII.
II. Pentru semestrul al II-lea , în perioada 09 – 22.02.2021, programul de primire a dosarelor de
burse scolare este urmatorul:
• Luni şi marți : orele 9,00 - 11,00
• Miercuri - joi 14,00 – 16,00
• Vineri : 9,00 - 11,00
1. BURSA SOCIALA se poate acorda, la cerere, elevilor din invatamantul primar si gimnazial care
provin din familii care nu realizeaza un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare de 50%
din salariul minim net pe economie pe ultimile 12 luni (FEBRUARIE 2020 – IANUARIE 2021
inclusiv).
In cazul nerealizarii de venituri, este obligatorie DECLARAŢIA NOTARIALĂ
cu
precizarea ca in ultimile 12 luni nu au fost realizate venituri (FEBRUARIE 2020 – IANUARIE 2021
inclusiv) și ANCHETA SOCIALĂ, eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială.
2. BURSA DE STUDIU se poate acorda elevilor din clasele gimnaziale care provin din familii cu un
venit net mediu lunar pe membru de familie, in ultimele 3 luni (NOIEMBRIE 2020 – IANUARIE 2021
inclusiv) cel mult egal cu salariu minim pe economie si care au obtinut cel putin media generala 7.00
în anul școlar anterior.
Conditia obligatorie pentru acordarea oricarui tip de burse scolare este media 10 la purtare la
sfărșitul semestrului I ,anul școlar 2020 / 2021.
NOTĂ: Salariul minim BRUT pe economie : 2300 lei
Salariul minim NET pe economie : 1386 lei

Extras de cont deschis la BCR sau RAIFFEISEN BANK (unitati bancare cu
care unitatea noastra are incheiata convenție)

DOCUMENTE
necesare întocmirii dosarelor pentru burse
pentru semestrul al II-lea , an școlar 2020 - 2021
Dosarul de Bursă SOCIALA / STUDIU trebuie să conțină următoarele
documente :
1. Buletinele de identitate ale părinţilor ( copie )
2. Certificatul de căsătorie ( copie )
3. Hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului sau de adopţie ( copie)
4. Actul din care să rezulte calitatea de tutore al elevului ( copie)
5. Certificatele de naştere ale tuturor copiilor din familie ( copie )
6. Adeverinţe din care rezultă venitul net realizat de mebrii familiei încadraţi în muncă ( salarii, sporuri,
premii şi alte drepturi băneşti sau în natură ), inclusiv cele care provin din indemnizaţiile de şomaj
- pentru bursa de ajutor social venitul net mediu lunar pe membru de familie pe ultimele 12 luni
trebuie să fie mai mic de 50 % din salariul minim net pe economie, respectiv 1386 : 2 = 693 lei)
- pentru bursa de studiu venitul net mediu lunar pe membru de familie pe ultimele 3 luni trebuie să
fie cel mult egal cu salariu minim brut pe economie, respectiv 2300 lei).
7. Taloane sau adeverinţe de pensie de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor
sociale de stat, pensii suplimentare şi alte indemnizaţii din perioada februarie 2020 – ianuarie 2021
(inclusiv) pentru bursa socială sau din perioada noiembrie 2020 -ianuarie 2021 (inclusiv) pentru
bursa de studiu.
8. Dovada primirii alocaţiei de stat pentru copii (talon de alocatie sau extras de cont)
9. In cazul nerealizarii de venituri, este obligatorie DECLARAŢIA NOTARIALĂ cu precizarea
ca in ultimile 12 luni nu au fost realizate venituri (FEBRUARIE 2020 – IANUARIE 2021
inclusiv)
10. ANCHETA SOCIALĂ, eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială
11. Extrasul de cont pentru virarea bursei.

Dosarul de Bursă MERIT doar pentru ELEVII CLASELOR a V-a trebuie să
conțină următoarele documente :
-

Buletinul de identitate al părintelui care face cererea ( copie )

-

Certificatul de naştere al copilului ( copie )

-

Copii de pe acte doveditoare ale performanțelor școlare ( diplome, certificate, adeverinte etc.)

-

Extrasul de cont pentru virarea bursei.

Dosarul de Bursă MEDICALĂ trebuie să conțină următoarele documente :
-

Buletinul de identitate al părintelui care face cererea ( copie )

-

Certificatul de naştere al copilului ( copie )

-

Certificat medical format A5

-

Extrasul de cont pentru virarea bursei.

Dosarul de Bursă orfan trebuie să conțină următoarele documente :
-

Buletinul de identitate al părintelui care face cererea sau a reprezentantului legal ( copie )

-

Certificatul de naştere al copilului ( copie )

-

Certificatul de deces al părintelui decedat (copie)

-

Extrasul de cont pentru virarea bursei.

PROGRAM
PRIMIRE DOSARE DE BURSĂ
SEMESTRUL al II-lea , an școlar 2020 - 2021
Dosarele de bursă se depun la SECRETARIAT în perioada
09 februarie – 22 februarie 2021, în următorul program:
• Luni şi marți : orele 9,00 - 11,00
• Miercuri și joi 14,00 – 16,00
• Vineri : 9,00 - 11,00
DIRECTOR,
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