
 
Anexa 1 

INFORMARE – Burse şcolare 
Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu prevederilor OMECTS nr. 5576/2011 şi OMECTS 

nr. 3479/2012, privind acordarea burselor şcolare, perioada de depunere a cererilor, la dirigintele /învăţătorul 

clasei, este 12.02.2018 – 23.02.2018. Cererile depuse după data de 23.02.2018 vor fi respinse deoarece 

conform legii acestea trebuiesc depuse în primele 10 zile de la începerea anului şcolar (art. 15 OMECTS 

5576/2011). 

Documentele necesare sunt:  

➢ BURSE DE MERIT – pot depune cerere doar elevii claselor a V-a care au media semestrială 

peste 8,50 şi nota 10 la purtare şi elevii claselor a IX-a care au media semestrială peste 8.50 şi nota 10 

l a purtare. 

- Cerere tip  

- Copie certificat naştere copil 

- Copie C.I.  părinţi, 

Elevii care au beneficiat de bursă de merit sau performanţă în sem. I vor beneficia în 

continuare de bursă de merit sau performanţă dacă au promovat la toate disciplinele pe semestrul I, 

au media generală pe semestrul I peste 8,50 şi au media 10 la purtare pe semestrul I (cf. art. 8 din 

OMECTS 5576/2011). 

➢ Burse de studiu – se vor depune cereri noi (venit maxim 1162 lei per membru de familie) 

(art. 9 din OMECTS 5576/2011) 

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu net pe membru de 

familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1162 lei) 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: 

- cerere tip; 

- copie certificat naştere elev şi copie CI elev (dacă este cazul); 

- copie C.I.  părinţi; 

- certificat de divorţ dacă este cazul sau declaraţie natarială din care să rezulte că celălalt părinte 

nu contribuie la întreţinerea elevului/elevei; 

- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe 

ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (NOIEMBRIE 2017, DECEMBRIE 2017, IANUARIE 

2018) inclusiv alocația suplimentară pentru copii. Dacă unul dintre părinţi/ambii nu lucrează depun 

declaraţie notarială că în lunile NOIEMBRIE 2017, DECEMBRIE 2017, IANUARIE 2018 nu au 

realizat nici un venit; 

- copie certificate naştere fraţi/surori şi adeverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţii/ surorile 

care au peste 18 ani; 

➢ Burse de venituri mici – se pot depune şi cereri noi (venit maxim 581 lei per membru de familie); 

Elevii care au avut bursă în sem. I vor depune cerere de continuare a acordării bursei de venituri mici. 

Vor primi în continuare bursă de venituri mici elevii care îşi completază dosarul cu documentele 

pevăzute în cerere şi care îndeplinesc condiţiile (venit mediu net per membru de familie mai mic de 

581 lei (calculat pe ultimele 12 luni, au promovat pe sem I an şcolar 2017-2018 şi au nota/calificativul 

10/FB  la purtare pe sem. I an şcolar 2017-2018),  

Cerere de continuare a acordării bursei: 

- cerere tip 

- copie certificat naştere elev şi copie CI elev (dacă este cazul); 

- copie C.I.  părinţi; 

- certificat de divorţ dacă este cazul sau declaraţie natarială din care să rezulte că celălalt părinte 

nu contribuie la întreţinerea elevului/elevei; 

- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 5 luni anterioare depunerii dosarului 

(septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2017, ianuarie 2018), inclusiv alocația suplimentară pentru 

copii). Dacă unul dintre părinţi/ambii nu lucrează depun declaraţie notarială că în lunile SEPTEMBRIE, 

OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2017, IANUARIE 2018 nu au realizat nici un venit; 

- act doveditor în original cu terenurile agricole deținute și venitul agricol impozabil (de la ANAF 

sau primărie); 
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- copie certificate naştere fraţi/surori şi deverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi/ surori dacă 

au peste 18 ani; 

Cerere nouă: - vor depune cerere elevii care nu au avur bursă pe sem. I dar îndeplinesc condiţiile 

(venit mediu net per membru de familie mai mic de 581 lei (calculat pe ultimele 12 luni, au promovat 

pe sem I an şcolar 2017-2018 şi au nota/calificativul 10/FB  la purtare pe sem. I an şcolar 2017-2018)  

- cerere tip 

- copie certificat naştere elev şi copie CI elev (dacă este cazul); 

- copie C.I.  părinţi; 

- certificat de divorţ dacă este cazul sau declaraţie natarială din care să rezulte că celălalt părinte 

nu contribuie la întreţinerea elevului/elevei; 

- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 5 luni anterioare depunerii dosarului 

(februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2016 şi 

ianuarie 2017), inclusiv alocația suplimentară pentru copii). Dacă unul dintre părinţi/ambii nu lucrează 

depun declaraţie notarială că în lunile FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, 

AUGUST, SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2017 ŞI IANUARIE 2018 nu 

au realizat nici un venit; 

- act doveditor în original cu terenurile agricole deținute și venitul agricol impozabil ( de la ANAF 

sau primărie); 

- copie certificate naştere fraţi/surori şi deverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi/ surori dacă 

au peste 18 ani; 

➢ Burse de orfani, medicale şi rurale – Elevii care au beneficiat de bursă de acest tip pe sem. I 

al anului şcolar 2017-2018 nu vor mai depune cerere, ei vor beneficia în continuare de bursă dacă 

îndeplinesc condiţiile: au promovat la toate disciplinele pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018 şi au 

nota/calificativul 10/FB la purtare pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018. 

Vor depune cerere elevii care din diverse motive nu au beneficiat de bursă în semestrul I al 

anului şcolar 2017-2018, iar acum se încadrează în condiţii: 

Bursă de orfani – elevi orfani de un părinte sau de ambii părinţi şi care au promovat la toate 

disciplinele pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018 şi au nota/calificativul 10/FB la purtare pe 

semestrul I al anului şcolar 2017-2018. 

- cerere tip 

- copie certificat naştere copil 

- copie C.I.  părinte/tutore,  

- copie certificat deces părinte/părinţi 

Burse de medicală – elevii 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 poliartrită juvenilă, spondilită 

anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor şi care au promovat la toate disciplinele pe 

semestrul I al anului şcolar 2017-2018 şi au nota/calificativul 10/FB la purtare pe semestrul I al anului 

şcolar 2017-2018. 

- cerere tip 

- copie certificat naştere copil 

- copie C.I.  părinţi,  

- certificat medical emis de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul şcolar 

Burse Rural – Bursele de rural se acordă elevilor din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, 

întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu şi care au 

promovat toate disciplinele pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018 şi au nota/calificativul 10/FB la purtare 

pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018. 

Acte necesare 

- cerere tip (anexa 15 – primită de la diriginte/învăţător); 

- copie certificat naştere elev şi copie CI elev (dacă este cazul); 

- copie C.I.  părinţi; 

- adeverinţa de la primăria localităţii de domiciliu din care să rezulte că în localitatea nu există 

unitate de învăţământ cu nivel liceal; 
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