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Nr. 2461/18.11.2021   

 

Către cadrele didactice, părinții și elevii Școlii Gimnaziale Zărand 
Referitor la bursele acordate elevilor în anul școlar 2021-2022, semestrul I 
 

I. Noțiuni introductive și termen depunere burse 
 Având în vedere că bursele se revizuiesc în fiecare semestru al anului școlar, vă comunicăm 

că până în data de luni, 06.12.2021 se pot depune dosare și cereri în vederea obţinerii de 
burse. Dosarele/cererile vor fi depuse/înmânate dirigintelui/invățătorului. 

 Dosarele vor fi preluate și verificate de către profesorul diriginte, iar apoi predate la 
secretariatul școlii în data de miercuri, 08.12.2021, interval orar 8:00-12:00, pe bază de 
proces-verbal (Modelul atașat prezentei adrese). Tabelele vor fi semnate de diriginte și 
secretar. 

 Fiecare diriginte va avea dosare de bursă pentru elevii clasei pe care o are. De exemplu, 
dacă un părinte are 3 copii, si sunt în aceeași clasă sau în clase diferite, va depune dosar 
(unul original, celelalte în copie) pentru fiecare copil pe care îl are. 

II. Prevederi legislative 
La Școala Gimnazială Zărand bursele se acordă respectând legislația în vigoare, după cum 
urmează:  
Legea 38/17.01.2019; 
Ordinul 5576/07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare; 
HOTĂRÂREA Guvernului României nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 

III. Tipuri de burse, cuantum burse și criterii de acordare a burselor la Școala 
Gimnazială Zărand 

Tipuri de burse 
În ședința Consiliului de Administrație din data de 18.11.2021 s-a stabilit: la Școala Gimnazială 
Zărand se vor acorda BURSE DE MERIT ȘI BURSE DE AJUTOR 
SOCIAL/ORFANI/BOLNAVI, cu respectarea legislației în vigoare.  
În anul școlar 2021-2022 cf. Legii 38/ 17.01.2019, publicată în Monitorul official nr. 
53/21.01.2019 se pot cumula următoarele tipuri de burse (elevii pot opta pentru 2 tipuri de burse): 
bursa de ajutor social pt. cei cu venituri sub 693 lei/membru de familie cu bursa de merit dacă este 
cazul. 
Cuantumul burselor:  
- bursa de merit - 100 lei/lună pe perioada cursurilor ; 
- bursa de ajutor social – 100 lei/lună pe perioada anului școlar. 
Criterii de acordare a burselor 
1. BURSA DE AJUTOR SOCIAL se acordă pentru elevii claselor pregătitoare- VIII astfel:  
a. elevi orfani sau 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, tulburări din spectrul autist, boli 
hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe 
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care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în 
considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului 
eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar. 
Elevilor de la a. li se acordă bursa de ajutor social fără a fi condiţionată de venitul net lunar al 
familiei. 
b. elevi proveniți din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții : 
- nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (noiembrie 
2020- octombrie2021), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv, maxim 
693 lei / membru de familie; 
- nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi 
de 40.000 m2 în zonele montane. 
Acte necesare: 
 Dosar plic; 
 Cerere tip; 
 Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii; 
 Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (noiembrie 2020- octombrie 2021); 
 Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş etc.; 
 Cupoane alocație de stat pentru copii; 
 Adeverinţă de la Finanțe-alte venituri; 
 Adeverinţă de la Primărie cu suprafeţele agricole deţinute (nu deţin terenuri agricole cu o 
suprafaţă mai mare de 20.000 mp in zone colinare şi ses şi 40.000 mp în zone montane); 
 Adeverinţă Primărie- ajutor social; 
 Declaraţie notarială pentru cei care nu au realizat niciun venit pe ultimele 12 luni (noiembrie 
2020- octombrie 2021); 
 Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituții de învățământ cu mentiunea că 
este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei şi cuantumul); 
 Copie xerox după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite ca pensie de întreținere de 
copil/copii. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație 
notarială în acest sens; 
 Extras de cont părinte. 
Cererea și actele anexate cererii vor fi depuse într-un dosar plic. 
2. BURSA DE MERIT: pentru elevii claselor VI-VIII care au media generală minimum 8,50 
și nota 10 la purtare la finele anului școlar 2020-2021. 
Acte necesare: 
 Cerere tip; 
 Copie după cont IBAN părinte. 
 
MENȚIUNE : 

 ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II-lea, BURSELE DE MERIT SE ACORDĂ ȘI 
PENTRU ELEVII CLASELOR A V-A.  

 
 
 
 
Conducerea Școlii Gimnaziale Zărand 
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CERERE 

 

Către Conducerea Școlii Gimnaziale Zărand 

 

 

 Subsemnatul/a ……………………………………………………., părinte al 
elevului/ei …………………………………………………………….. din clasa ……………… 
de la Școala Gimnazială Zărand, Structura ……………………………………, prin prezenta vă 
rog aprobați acordarea bursei de merit pe semestrul I, an școlar 2021-2022. 

 Menționez că elevul/a se încadrează în prevederile legii cu privire la acordarea burselor: 

- Media generală an școlar 2020-2021………………………….; 
- Media la purtare an școlar 2020-2021…………………………; 

 
 
 
 
 
Data: ______2021 
 
        Semnătura: _____________ 
 
 
 
 
 
 
Confirmat diriginte- prof. __________________________________ 
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CERERE 

Către Conducerea Școlii Gimnaziale Zărand 

Pentru  acordarea bursei de  ajutor social  în  anul şcolar 2021 – 2022 

Plafonul maxim pentru acordarea bursei este : 693 lei/ membru de familie 

 

1. Subsemnatul(a)____________________________________________, domiciliat în localitatea 
____________, str.____________________nr.____, bloc___ap.__, legitimat cu C.I. seria ___, nr. 
_____________, CNP ________________________eliberat de SPCLEP _______________ la data de 
_________________, în calitate de părinte,  vă rog să  acordaţi  bursă de ajutor social  copiilor mei, 
elevi ai Şcolii Gimnaziale Zărand, Structura ______________, după cum urmează : 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.    

2. Declar pe propria răspundere următoarele surse de venit: 

Total venituri din salarii  
Valoarea totală a alocaţiilor de stat  
Valoare venituri agricole  
Total venituri din activităţi independente  
Total venituri din alte surse  
Venit total al familiei  
Numărul de membri ai familiei  
Venitul net mediu lunar pe ultimele 12 luni:   

Anexez la prezenta cerere următoarele acte: 

 Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii; 
 Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (noiembrie 2020- octombrie 2021); 
 Declaraţie notarială pentru cei care nu sunt angajați și nu au realizat niciun venit pe ultimile 12 luni 
(noiembrie 2020- octombrie 2021); 
 Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş;  
 Cupoane alocație de stat pentru copii; 
 Adeverinţă de la Finanțe- alte venituri; 
 Adeverinţă de la Primărie cu suprafeţele agricole deţinute (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai 
mare de 20.000 mp in zone colinare şi ses şi 40.000 mp în zone montane); 
 Adeverinţă ajutor social; 
 Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituții de învățământ cu mentiunea că este/nu este 
beneficiar de bursă (tipul bursei şi cuantumul); 
 Copie xerox după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite ca pensie alimentară de copil/copii. În cazul în 
care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens; 
 Extras de cont. 
Cererea și actele anexate cererii vor fi depuse într-un dosar plic. 
 

 
Data: _______________                                                    Semnătură părinte: _________________ 

               Verificat  dosar: învăţător / diriginte,   prof. ___________________________ 
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CERERE 
 
 

 
CĂTRE   CONDUCEREA  ȘCOLII GIMNAZIALE ZĂRAND 
 
 
 

Subsemnatul(a) ................................................................. părinte al elevului(ei) 

………………….... .…………………….……………… din clasa .............. , ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

ZĂRAND, anul şcolar 2021 – 2022,  prin prezenta vă rog să-i acordaţi copilului meu Bursa socială, art. 

13,  lit. a) cf. Ordin 3470/2012 orfani/bolnavi pentru semestrul I. 

Declar pe propria răspundere că la sfârșitul anului școlar 2020-2021 copilul meu a avut media la 
purtare 10/Fb și nu a rămas corigent(ă) la nicio materie.  

Anexez la cererea mea: 
- copie CI părinte; 

- copie certificat de naştere copil; 
- copia certificatului de deces;  
- copia certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie;   

- extras de cont.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: .......…...2021                                           Semnătura: ............................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


