DOCUMENTELE NECESARE
PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ACORDARE A BURSELOR
Anul școlar 2022-2023
(Cererea însoţită de documente se depune la secretariat
în primele 20 de zile lucrătoare de la începutul anului şcolar.)
BURSA DE STUDIU se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net
lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul
minim net pe economie (1524 lei) şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au
media generală cel puţin 7.50 și au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar
anterior;
Acte necesare:
- Cerere
- Copie xerox după actele de stare civilă ale fiecărui membru al familiei BI/CI părinţi şi
certificate de naştere copii, iar documentele originale vor fi aduse pentru autentificare;
- Adeverinţă de salariu cu venitul net lunar pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022),
realizat de fiecare membru de familie, inclusiv valoarea tichetelor de masă sau menţiunea
că nu primesc tichete de masă;
- Cupoane pensie, şomaj, alocaţie complementară, pensie urmaş etc.
- Declaraţie notarială pentru părinţi sau persoanele majore din familie care nu au realizat
venituri (iunie, iulie, august 2022);
- Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituții de învățământ;
- Copie xerox după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite;
- Adeverinţă de la Adm. Financiară cu veniturile ambilor părinţi;
- Adeverinţă de la Primărie cu venitul agricol obţinut de ambii părinţi .
BURSA DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor, la cerere, astfel:
Bursă orfan:
- Cerere;
- Copie xerox după certificatul de naştere al elevului şi CI;
- Copie xerox după certificat de deces al părintelui;
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Bursă ajutor social:
- Cerere
- Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii;
- Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni;
- Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş, alocaţia complementară etc.;
- Adeverinţă de la Adm. Financiară cu veniturile ambilor părinţi;
- Adeverinţă de la Primărie cu venitul agricol obţinut de ambii părinţi;
- Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituții de învățământ;
- Copie xerox după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite;
- Declaraţie notarială că în ultimele 12 luni nu au obţinut nici un venit pentru părinţi sau
persoanele majore din familie care nu au avut serviciu.

 SECRETARIAT: 0253.218.730
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