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ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE BURSE
An școlar 2021-2022
Sem. al II-lea

1.PENTRU BURSELE DE MERIT(cf.art.8 din ORDINUL 5870/22.12.2021)
- Tabel nominal semnat de către diriginte (conform modelului anexat)
2.PENTRU BURSA DE STUDIU(cf.art.10 din ORDINUL 5870/22.12.2021)
-Cerere întocmită de către elevii majori/parinți sau reprezentanți legali ai elevilor
minori, pentru solicitarea bursei;
-Acte doveditoare de venit net lunar (inclusiv tichete de masă și alocația
complementară),pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariulinim net
pe economie(salariul minim net pe economie 1386 lei/lună);
-Certificat fiscal pe numele părinților de la Administrația Financiară;
-Ancheta socială de la primăria localității de domiciliu;
-Acte de venit pentru alocația suplimentară/complementară;
-Acte de identitate ale membrilor familiei, prezentate în original și în copie
(la depunerea dosarului se va semna pentru conformitate cu originalul de către persoana
care depune dosarul și persoana din comisia de burse care preia dosarul).
3. PENTRUBURSA DE AJUTOR SOCIAL
 ÎN FUNCȚIE DE VENITUL REALIZAT
(cf.art.14lit.a din ORDINUL 5870/22.12.2021)
-Cerere întocmită de către elevii majori/părinți sau reprezentanți legali ai elevilor
minori, pentru solicitarea bursei (pe care se va menționa de către diriginte nr. de
absențe nemotivate pe semestrul 1),
-Acte doveditoare de venit net lunar (inclusiv tichete de masă și alocația
complementară)pentru elevii proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net
lunar pe ultimele 12 luni anterioare cererii, pe membru de familie mai mare de 50% din
salariul minimnet pe economie (salariul minim net pe economie 1386 lei/lună),
-Certificat fiscal pe numele părinților de la Administrația Financiară,
-Ancheta socială de la primăria localității de domiciliu,
-Acte de venit pentru alocația suplimentară/complementară,
-Acte de identitate ale membrilor familiei care se vor prezenta în conformitate cu
originalul de către persoana care depune dosarul și persoana din comisia de burse care
preia dosarul).
 ELEVI ORFANI SAU CRESCUȚI DE UN SINGUR PĂRINTE SAU
ELEVI ABANDONAȚI DE PĂRINȚI ASUPRA CĂRORA A FOST
INSTITUITĂ O MĂSURĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ
(cf.art.14 lit.a din ORDINUL 5870/22.12.2021)
-Cerere întocmită de către elevii majori/părinți sau reprezentanți legali ai elevilor

minori, pentru solicitarea bursei, la care se anexează certificatul de naștere al elevului și
certificatul de deces al părintelui (pentru elevii orfani);
-Cerere întocmită de către elevii majori/părinți sau reprezentanți legali ai elevilor
minori, pentru solicitarea bursei, la care se anexează copia cărții cărții de identitate a
elevului, copia cărții de identitate a părintelui care îl crește, acte doveditoare depuse de
către părintele din care să reiasă acest fapt(Ancheta socială de la primăria localității de
domiciliu unde se va specifica faptul că elevul este crescut de un singur părinte,
declarația pe proprie răspundere a părintelui dată la notar( pentru elevii crescuți de un
singur părinte-familie monoparentală);
-Cerere întocmită de către elevii majori/părinți sau reprezentanți legali ai elevilor
minori, pentru solicitarea bursei, la care se anexează copia cărții de identitate a elevului,
acte doveditoare ale autorității care a instituit măsura de protecție socială asupra
elevului (Ancheta socială de la primăria localității de domiciliu unde se va specifica
faptul că elevul are instituită asupra lui o măsură de protecție socială, pentru elevii
asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială ).
c) ELEVI BOLNANI(cf.art.14 lit.c din ORDINUL 5870/22.12.2021)
-Cerere întocmită de către elevii majori/părinți sau reprezentanți legali ai elevilor
minori, pentru solicitarea bursei, la care se anexează certificatul eliberat de medicul
specialist(tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar cu
mențiunea că medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar va elibera o adeverință
medicală pe care să fie specificată una din deficiențele sau afectările funcționale
produse de bolile enumerate la art.14 lit.c, devla I-XIV.
d) ELEVII DIN MEDIUL RURAL , CARE SUNT ȘCOLARIZAȚI ÎNTR-O
ALTĂ LOCALITATE,
ÎNTRUCÂT NU AU POSIBILITATEA SĂ
STUDIEZE ÎNTR-O UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN LOCALITATEA
DE DOMICILIU (cf.art.14 lit.d din ORDINUL 5870/22.12.2021)
-Cerere întocmită de către elevii majori/părinți sau reprezentanți legali ai elevilor
minori, pentru solicitarea bursei, la care anexează copia cărții de identitate a elevului
(indiferent de mijlocul de transport cu care fac naveta din localitatea de domiciliu la
unitatea școlară).
- Se monitorizează prezența lunar de către diriginți și se transmite situația
Comisiei de Burse
e) BURSE CARE SE ACORDĂ OCAZIONAL – O DATĂ PE AN ÎN
FUNCȚIE DE VENITURILE NETE LUNARE (cf.art.16 ,al(1),(2) si (3) din
ORDINUL 5870/22.12.2021)
-Cerere întocmită de către elevii majori/părinți sau reprezentanți legali ai elevilor
minori, pentru solicitarea bursei (pe care se va menționa de către diriginte nr. de
absențe nemotivate pe semestrul I);
-Acte doveditoare de venit net lunar
(inclusiv tichetele de masă și alocația
complementară) pentru elevii proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net

lunar pe ultimele 12 luni anterioare cererii, pe membru de familie mai mare de 75% din
salariul minim net pe economie (salariul minim net pe economie: 1386 lei);
-Certificat fiscal pe numele părinților de la Administrația Financiară;
-Ancheta socială de la primăria localității de domiciliu;
-Acte de venit pentru alocația suplimentară/complementară;
-Acte de identitate ale membrilor familiei care se vor prezenta în original și în copie (la
depunerea dosarului se va semna ”pentru conformitate cu originalul” de către persoana
care depune dosarul și persoana din comisia de burse care preia dosarul);
ATENȚIE!!!
 SE ACORDĂ UN SINGUR TIP DE BURSĂ SOCIALĂ. Programul ,,Bani
de liceu" intră în categoria burselor sociale.
 DOCUMENTELE DE SOLICITARE A BURSELOR VOR FI PREDATE
LA COMISIA DE BURSE PÂNĂ LA DATA DE: 28 IANUARIE 2022.
 Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa
de ajutor social pe luna respectivă.

Președinte Comisie BURSE,
Prof.ec. Mariana-Nicoleta NOSAL
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Nr. înreg / data: ............................../..................................

ANEXA 1

CERERE
pentru subvenţionarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul
preuniversitar de stat,burse acordate conform Ordinului nr 5576/2011
Subsemnatul ..................................................................., domiciliat/a în...................................., CI/BI
................................,

CNP

.......................................................,

părinte/persoană

care

exercită

autoritatea părintească/tutorala, a elevului/elevei ....................................................................., din clasa
..........., de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei, născut(ă) în data...................................,
în

localitatea

.........................................

având

CI/BI

................................,

CNP

.................................................................., solicit acordarea bursei.........................................................,
conform..................................................................................................................

Semnătura reprezentantului legal, ____________________________

Semnatura presedinte comisie___________________________________
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Nr. înreg / data: ............................../..................................

ANEXA 2

CERERE
pentru subvenţionarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul
preuniversitar de stat,burse acordate conform Ordinului nr 5576/2011
Subsemnatul

…………………………………….............................................,

în……………………………………………………………,

CI/BI

domiciliat

...................................,

CNP

................................................., elev în clasa ……….., la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu
Silvaniei, solicit acordarea bursei............................................, conform.........................................

Semnatura elevului, ____________________________

Semnatura presedinte comisie_____________________
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Nr.înreg.____________

TABEL NOMINAL CU ELEVII BENEFICIARI AI BURSEI DE MERIT
cf.art.8 din ORDINUL 5870/22.12.2021
An școlar 2021-2022
Sem. al II-lea
Clasa a _____-a ______

Nr.crt. Nume prenume elev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diriginte,
NUME PRENUME
SEMNĂTURA,

Media

Absente

