
 

                                 ANUNT 

                   DOSARE PENTRU BURSE 

                     TERMEN : 14.02.2022 

Conform O.M.E nr.3073/31.01.2022 

1. BURSE DE MERIT pentru revizuire / acordare (clasa a V-a ), prin 

propunerea diriginților , a elevilor cu media mai mare sau egala cu 9.50 

sI maxim 10 absente nemotivate pe semestrul I . 

 

2. BURSA DE STUDIU – dosar cu următoarele documente : 

-cerere din partea părinților / tutorii legal instituiți / reprezentanții legali                                                   

-documente de venit pe ultimele 3 luni (decembrie, noiembrie, 

octombrie 2021), maxim 1542 lei /membru / luna . 

-adeverințe ale fraților / surorilor privind alocațiile complementare 

-adeverința fiscala / pământ deținut cu specificarea venitului obținut 

-copie B.I / C.I  copii si părinți 

-copii certificate de naștere ale copiilor in întreținere 

-hotărâre de întreținere si dare in plasament 

-cupoane de pensie 

-adeverință cu ajutoare serviciu militar sau alte ajutoare 

-declarație privind veniturile la notariat 

- la stabilirea venitului lunar / membru familie se ia in considerare si 

alocatia de stat . 

 



Propunerea de la diriginți , a elevilor cu media mai mare sau egala cu 

7.50 si maxim 10 absente nemotivate / semestru in activitate , in anul școlar 

anterior. 

Pentru elevii clasei a V-a , media mai mare sau egala cu 7.50 si maxim 10 

absente pe semestrul I . 

 

3. BURSE SOCIALE – dosar cu cerere din partea părinților / susținători legali 

DOAR PENTRU ELEVI CARE NU AU BENEFICIAT DE BURSA SOCIALA IN 

PRIMUL SEMESTRU . DOSARELE DIN PRIMUL SEMESTRU NU SE MAI 

REVIZUIESC . 

a) Pe baza veniturilor : 

-documente privind veniturile pe ultimele 12 luni ( decembrie 2020 – 

decembrie 2021), maxim 771 lei / luna / membru 

-adeverință ale fraților / surorilor privind alocațiile complementare 

-adeverință fiscala / pământ deținut cu specificarea venitului obținut 

-copie B.I / C.I a copiilor si părinților  

-copie certificate de naștere a copiilor in întreținere 

-hotărâre de întreținere si dare in plasament 

-cupoane de pensie 

-adeverință cu ajutoare serviciu militar sau alte ajutoare 

-declarație privind veniturile la notariat 

b) Elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de 

părinți asupra cărora a fost instituita o măsura de protecție sociala. 

-copie certificat deces 

-copie hotărâre judecătorească definitiva si irevocabila din care reiese 

divorțul si tutela copilului / măsura de protecție sociala  

c) Elevi cu deficiente / afectări funcționale produse de boli, tulburări sau 

afecțiuni ale structurilor si funcțiilor organismului, structurate tipologic 

conform Ordinului ministrului sănătății si al ministrului muncii, 

protecției sociale si persoanelor vârstnice nr. 1306/1883/2016 pentru 

aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu 



dizabilități in grad de handicap si a modalităților de aplicare a acestora 

, cu modificările si completările ulterioare, astfel : 

I.boli si tulburari ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale; 

II.boli ale structurilor si functiilor senzoriale ; 

III.boli ale structurii laringelui si functiilor sale; 

IV.boli ale sistemului cardiovascular si ale functiilor sale; 

V.boli ale aparatului respirator si ale functiilor sale; 

VI.boli ale sistemului imunitar si ale functiilor sale; 

VII.boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin; 

VIII.boli ale structurii si functiilor aparatului urinar cu sau fara insuficienta 

renala cronica (IRC), indiferent de cauza; 

IX.boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunzatoare 

miscarii; 

X.boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului; 

XI.boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si 

metastazele); 

XII.boli genetice; 

XIII.transplant de organe, tesuturi si celule, starile post transplant; 

XIV.orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu, 

cronica/genetica/care necesita tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni 

sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel putin 6 luni sau ingrijiri 

paliative si care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la pct.I_XIII 

este luata in considerare;   

          Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza 

certificatului medical eliberat de medicul specialist (tip A5) si avizat de 

medicul de familie / medicul de la cabinetul scolar , respectiv a certificatului 

de incadrare in grad de handicap, fara a fi conditionata de venitul net lunar 

al familiei. 
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