
 

 

 

 

 
Avizat, director, 

prof. Paula Mihaela STOLERU 

 

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSĂ 
 

ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2019-2020 
 
BURSELE DE PERFORMANŢĂ 

 

Condiţie: 

 

- elevi care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, 

cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național şi concursurilor şcolare naționale 
organizate MEN sau au făcut parte din loturile naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale 2018  

- elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10. 

 

ACTE NECESARE: 

 

- Cererea elevului 
- Copie după diploma obţinută 

- Copie  certificat de naștere elev. 

 

BURSELE DE STUDIU (pentru elevii claselor VI, VII,VIII și pentru clasa a V-a din semestrul II); Condiţie: 
 

1. Venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2019) cel mult egal cu salariul 

minim pe economie (1180 lei net / membru de familie); 
2. Media generală la sfârşitul anului şcolar precedent peste 7,00 și nota 10 la purtare, 

3. Media generală la sfârşitul semestrului I peste 7.00 și nota 10 la purtare (pentru elevii claselor a V-a din 

semestrul II) 

 

Acte care dovedesc venitul net pe ultimele 3 luni al tuturor membrilor familiei: 

 

1. Cerere tip 
2. Adeverinta salariu net, defalcat pe fiecare luna (din iunie 2019 pana in august 2019, inclusiv) + valoarea 

tichetelor de masă/cadou, unde e cazul, sau declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri 

3. Adeverinte somaj pe ultimele 3 luni, unde e cazul, 
4. Adeverinte ajutor social pe ultimele 3 luni, unde e cazul, 

5. Talon alocatie pentru toti copiii aflati in intretinere, în original/ extras bancar/ declarație pe propria 

răspundere în cazul pierderii taloanelor 

6. Cupoane pensie, unde e cazul, în original (se va pune ”cf cu originalul”)/ declarație pe propria răspundere în 
cazul pierderii taloanelor 

7. Copii certificate nastere ale tuturor copiilor aflati in intretinere, 

8. Copii buletin de identitate (ale ambilor parinti, unde e cazul) 
9. Adeverinta de elev pentru fratii care invata in alte unitati scolare, cu suma bursei acordate de scoala 

respective, 

10. Adeverinte de venit (2 adeverinte – una pentru fiecare parinte!) de la administratia financiară (ANAF), in 
original, pe ultimele 3 luni : din iunie 2019 pana in august 2019  

11. Adeverință primărie în care să se specifice că părinții/tutorii dețin/ nu detin terenuri agricole cu o 

suprafata mai mare de 20.000 m2 in zonele colinare si de ses si de 40.000 m2 in zonele montane. 
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BURSELE DE MERIT (pentru elevii claselor V, VI, VII,VIII); Trebuie îndeplinită una din condițiile a) sau 

b). 

 

a) - Media generală la sfârşitul anului şcolar precedent și nota 10 la purtare, 
- Media generală la sfârşitul semestrului I și nota 10 la purtare (pentru elevii claselor a V-a se acordă începând cu 

semestrul II) 

b) Diploma loc I, II sau III sau mențiuni la olimpiadele școlare sau concursurile avizate MEN 

ACTE NECESARE:  
- Cererea elevului 

- Copie după diploma obţinută 

 

BURSE SOCIALE 

ACTE NECESARE 

1.BURSĂ SOCIALĂ PENTRU VENITURI MICI 
 

Condiţie: Venit mediu lunar net pe ultimele 12 luni mai mic de 50% din salariu minim net pe economie (590 lei 

/ membru de familie) 

Acte care dovedesc venitul net pe ultimele 12 luni ( septembrie 2018 – august 2019) al tuturor membrilor 

familiei : 

1. Cerere tip 

2. Adeverinta salariu net, defalcat pe fiecare luna (din septembrie 2018 – august 2019, inclusiv) + valoarea 
tichetelor de masa/cadou, unde e cazul 

3. Adeverinte somaj pe ultimele 12 luni, unde e cazul, 

4. Adeverinte ajutor social pe ultimele 12 luni, unde e cazul, 
5. Talon alocatie pentru toti copiii aflati in intretinere, in original, extras bancar/ declarație pe propria 

răspundere în cazul pierderii taloanelor 

6. Cupoane pensie, unde e cazul, in original, original (se va pune ”cf cu originalul”)/ declarație pe propria 

răspundere în cazul pierderii taloanelor 

7. Orice act care dovedeste un venit net dobandit in ultimele 12 luni sau declarație notarială care dovedeste ca 

familia nu dispune de niciun fel de venituri, 

8. Copii certificate nastere ale tuturor copiilor aflati in intretinere, 
9. Copii buletin de identitate (ale ambilor parinti, unde e cazul) 

10. Adeverinta de elev pentru fratii care invata in alte unitati scolare, cu suma bursei acordate de scoala 

respective, 

11. Adeverinte de venit (2 adeverinte – una pentru fiecare părinte!) de la administratia financiară (ANAF), in 
original, pe ultimele 12 luni : din septembrie 2018– august 2019 

12. Adeverință primărie în care să se specifice că părinții/tutorii dețin/ nu detin terenuri agricole cu o 

suprafata mai mare de 20.000 m2 in zonele colinare si de ses si de 40.000 m2 in zonele montane 
13. Anchetă socială D. A. S. Dorohoi  

 

2. BURSE SOCIALE PENTRU ORFANI 
 

-cerere 

-certificat de nastere copil - copie; 

-CI parinte - copie; 
-certificat deces părinte– copie. 

 

3. BURSE MEDICALE 

ACTE NECESARE 

- certificat de nastere copil - copie; 

- CI parinti – copie; 

- Certificat medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/ de la cabinetul școlar (copie 

”cf cu originalul”) pentru: 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 suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori 
reumatism articular, handicap locomotor; 



 
 

 

 

 

 

 

 

CERERE 

Către Comisia de acordare a burselor de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, 

Dorohoi, 

 

 

Subsemnata/ Subsemnatul ___________________________________________, părinte al 

elevului ___________________________________________________________ din clasa 

a _________________, an școlar 2019-2020, prin prezenta solicit acordarea bursei 

_______________________*. 

Familia este compusă din __________________ membri. 

Venitul mediu lunar/membru de familie este de __________________________ lei 

Familia deține/nu deține o suprafață de ______________________________ m aflată în 

zona colinară și de șes/ montană. 

 

 

 

Data,         Semnatura, 

 

_____________________     ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* în funcție de tipul de bursă solicitată se completează mai jos cu informațiile cerute 
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CALENDAR 

Depunere și validare dosare burse 

 

 

 

Perioada Activitatea Responsabil 

16 – 27.09.2019 Depunerea dosarelor Bibliotecar 

1 – 4.10.2019 Analiza dosarelor Comisia de acordare a 

burselor 

7.10.2019 Validare dosare C.A. Director 

8.10.2019 Transmitere necesar burse  Compartiment secretariat 

contabilitate 

 

 

! Nu se primesc dosare incomplete 

!! Nu se primesc dosare după data limită decât în cazuri excepționale 

!!! Dosarele nu se depun decât de părinți/ tutori/ reprezentanți legali 

 

 

 

 

 

Director, prof Paula Mihaela STOLERU
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ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR DE BURSE 

 

Reactualizare dosare burse! 

 

Depuneți următoarele documente la secretariatul unității până pe data de 

17.02.2020 

 

Beneficiari burse studiu: 

Adeverințe venit pentru lunile: octombrie 2019, noiembrie 2019, 

decembrie 2019 

 

Beneficiari burse sociale  - venit: 

Adeverințe venit pentru lunile: septembrie 2019,octombrie 2019, 

noiembrie 2019, decembrie 2019 

 

 

Director,  

Prof. Paula Mihaela STOLERU 
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