
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 81 
 

BURSE – SEMESTUL  II 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

BURSA DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 

a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut MEDIA GENERALĂ  de cel puţin 8,50 şi 

nota 10 la purtare ÎN ANUL ŞCOLAR ANTERIOR , respectiv în primul semestru al anului 

şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional; 

Lista elevilor care beneficiază de bursa de merit se revizuiește la sfârșitul semestrului I pentru elevii 

claselor a VI-a, a VII-a și a VIII-a care au beneficiat de bursă în semestrul I, în funcţie de modificările 

intervenite în situaţia şcolară a elevilor. Elevii acestor  clase beneficiază de bursa de merit în baza mediei 

generale din anul şcolar anterior.  În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la 

purtare este mai mică de 10. Dirigintele transmite următoarele documente: 

- lista elevilor care beneficiază în continuare de bursa de merit 

- lista elevilor care pierd bursa de merit, întrucât nu au media 10 la purtare. 
 

Elevii claselor a V-a beneficiază de bursă de merit începând din semestrul al II-lea. 
 

Condiții de acordare: media pe semestrul I între 8,50 -10,00 și 10 la PURTARE. 
 

Elevii claselor a V-a vor depune următoarele documente:   

 CERERE 
 COPIE A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE  
 COPIE CARTE IDENTITATE PĂRINTE – TITULAR CONT 
 EXTRAS DE CONT BANCAR 

 
 

BURSA DE STUDIU  se revizuiește  la  sfârșitul  semestrului I  pentru  elevii  claselor a VI-a, a VII-a 

și a VIII-a care au beneficiat de bursă în semestrul I. Elevii acestor  clase beneficiază în continuare de bursa 

de studiu, dacă venitul net lunar nu depășeşte 1386 lei/membru de familie/lună şi au obţinut media 10 la 

purtare şi/sau nu sunt corigenţi. 
 

Elevii claselor a V-a beneficiază de bursă de studiu începând din semestrul al II-lea. 

Condiții de acordare:  

 venitul net lunar să nu depășească suma de 1386 lei/membru de familie/lună; 

 media pe semestrul I peste 7,00 și 10 la PURTARE 
 

Documente necesare: TOŢI beneficiarii bursei de studiu trebuie să depună dosarul actualizat. 

1.   Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei. 

4. Acte doveditoare, în original privind veniturile tuturor membrilor familiei: 

 Adeverinţe cu veniturile nete  realizate  pe ultimele 3 luni (octombrie –decembrie 2020: 

plafonul maxim la acordarea burselor sociale să nu depășească 1386 lei/membru de 

familie/lună); 

 Adeverinţe din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de şes, 

montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi 

de şes şi de 40.000 mp în zonele montane); 

 Talon cu alocaţia suplimentară pentru copii; 

5. Declarație pe propria răspundere la notar în cazul în care nu beneficiază de venit  

6. Adeverință de la ceilalți frați  cu mențiunea că beneficiază sau nu de bursă și cuantumul acesteia. 

7. Adeverință fiscală pentru fiecare părinte de la Administrația financiară. 

8. Copie carte identitate părinte – titular cont 

9. Extras de cont bancar 

ATENȚIE!  Elevii care beneficiază de bursă de studiu pot primi și bursă de performanţă sau merit sau 

de ajutor social. 



BURSE DE AJUTOR SOCIAL 
Condiții de acordare: 10 la PURTARE, fără corigențe și situații neîncheiate 
 

Documente necesare: 

A. BURSA DE ORFANI : 

1. Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei. 

4. Copie după certificatul de deces al părintelui. 

5. Copie carte identitate părinte – titular cont 

6. Extras de cont bancar 
 

B. BURSA MEDICALĂ: 

1. Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei. 

4. Acte doveditoare (certificat medical)  care să ateste statutul medical de: bolnavi de TBC, diabet, boală 

malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, 

cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestat cu virusul 

HIV sau bolnav de SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, 

handicap locomotor, tulburări de spectru autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, 

fibroză chistică și cu orice alte boli cronice. 

5. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului  eliberat de medicul 

specialist și avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul școlar. 

6. Copie carte identitate părinte – titular cont 

7. Extras de cont bancar 
 

C. BURSA VENITURI MICI: 

1. Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei. 

4. Acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei: 

 Adeverinţe cu  veniturile  nete realizate pe ultimele 12 luni (ianuarie – decembrie 2020: 

plafonul maxim la acordarea burselor sociale este de 693 lei/membru de familie/lună); 

 Adeverinţe din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de şes, 

montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi 

de şes şi de 40.000 mp în zonele montane); 

 Talon cu alocaţia suplimentară pentru copii; 

5. Declarație pe propria răspundere la notar în cazul în care nu beneficiază de venit  

6. Adeverință de la ceilalți frați  cu mențiunea că beneficiază sau nu de bursă și cuantumul acesteia. 

7. Adeverință fiscală pentru fiecare părinte de la Administrația financiară. 

8. Copie carte identitate părinte – titular cont 

9. Extras de cont bancar 
 

D. BURSA PENTRU ELEVII DIN MEDIU  RURAL: 

1. Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei. 

4. Adeverință eliberată de primărie/consiliul local, pentru elevii din mediul rural care să ateste faptul că 

pe raza localității de domiciliu nu există instituție de învățământ liceal. 

5. Copie carte identitate părinte – titular cont 

6. Extras de cont bancar 

ATENȚIE!  Elevii care beneficiază de ajutor social pot primi și bursă de performanţă sau de merit sau 

de studiu. 



BURSE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL (se acordă o singură dată pe an) 
 

Documente necesare: 
1. Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei. 

4. Acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei: 

 Adeverinţe cu veniturile nete realizate  pe ultimele 12 luni (ianuarie -  decembrie 2020: 

plafonul maxim la acordarea burselor sociale este de 1039.50 lei/membru de familie/lună); 

 Adeverinţe din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de şes, 

montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi 

de şes şi de 40.000 mp în zonele montane); 

 Talon cu alocaţia suplimentară pentru copii; 

 Declarație pe propria răspundere la notar că nu are venit. 

5. Adeverință de la ceilalți frați  cu mențiunea că beneficiază sau nu de bursă și cuantumul acesteia. 

6. Adeverință fiscală pentru fiecare părinte de la Administrația financiară. 

 

 

 

NOTĂ:  
 Termen de depunere a dosarelor:   08.02.2021- 19.02.2021 

 Nu se primesc dosare incomplete şi/sau după expirarea termenului 

de depunere!!! 

 La dosar se va atașa EXTRAS DE CONT pentru  virarea bursei. 

 TOATE  DOCUMENTELE  VOR  FI PUSE  ÎNTR-UN  DOSAR  DE 

PLASTIC. 

 DOCUMENTELE  VOR  FI  DEPUSE  FIZIC  LA  

ÎNVĂŢĂTOR / DIRIGINTE. 

 Responsabilitatea completării dosarului revine în totalitate părintelui / 

tutorelui / reprezentantului legal.  

 


