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                                                                                                            DIRECTOR, 
                                                                                                          Prof. MIRIȚESCU ANCUȚA  

 
ÎN ATENȚIA DIRIGINȚILOR 

ACTE FOARTE IMPORTANTE DE PREZENTAT LA CLASĂ LA ÎNCEPUTUL  ANULUI ȘCOLAR   2020 – 2021 
 

ATENȚIE LA TERMENE! 
 

1. BURSA de PERFORMANTĂ  - Art.6 din Ordinul nr.5576 din 7 octombrie 2011 
    Extras din ordin : 
   “(1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 
    a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de 
Ministerul Educaţiei Naționale. 
    b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competiţiile internaţionale; 
    c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter 
sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.N. 
 
    (2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/ concursurilor pentru care se acordă 
bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică de M.E.N., anual, până la data de 
1 octombrie. 
    (3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui 
în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1). 
    (4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 
10.” 
ATENTIE: 
    (3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui 
în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin.(1).( pentru rezultatele obtinute in anul scolar 2019 – 2020). 
 
ATENTIE! 
 
 Nota: Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10. 

 
ACTELE  NECESARE  ptr. DOSAR  BURSA de PERFORMANTĂ : 

- Copie diplome concursuri si olimipiade școlare naționale din Calendarul Activităților  Educative Naționale  
    2019 
-  Cerere întocmită de către  elev – model din  secretariat ; 
-  Copie C.I. 
-  Copie C.N. 
-  Dosar de carton cu șină . 

Ø BURSA de MERIT  - Art.7 si Art.8 din Ordinul nr.5576 din 7octombrie 2011     Extras din ordin : 
“ART.7.Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 
preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. 
ART. 8 
    (1) Bursele 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 
primar, gimnazial, liceal sau profesional; 
    b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de 
M.E.N.; 
    c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 
sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.N. 
    (2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru 
elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu 
semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. 
    (3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită 
semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor. 
    (4)  Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a competiţiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter 
sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) 
va fi actualizată şi va fi făcută publică de M.E.N., anual, până la data de 1 octombrie. 
    (5  Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului şcolar care 
urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c). 
    (6   În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.” 
          Se depune la secretariat   de către TOTI DIRIGINTII un referat  cu elevii care au obținut în anul școlar anterior 
media cuprinsă între 8.50 – 10 si media 10 la Purtare. Dacă la clasa respectivă nu există cazuri , profesorul diriginte 
are datoria să facă un referat in care specifică «  La clasa _____ nu sunt cazuri » ,  semnat  si  înregistrat la 



secretariat. Profesorul diriginte care nu predă acest referat la secretariat in timp util, in primele 10 zile lucratoare ale 
fiecărui semestru este pasibil de plata burselor elevilor . 
          De Bursa de merit beneficiază 1% din numărul total al elevilor de la forma de învățământ de zi, în ordinea 
mediilor, în limita SUMELOR ALOCATE DE CĂTRE PRIMĂRIE. 
          Bursa de merit se poate acorda si elevilor care au obținut locurile I , II sau III la etapele județene ale 
competițiilor/ concursurilor cultural – artistice , cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - stiințific, de nivel național, 
organizate de M.E.N. in anul școlar 2019 – 2020 . 
 
 
 

Ø BURSA de STUDIU  - Art.9 si Art.10 din Ordinul nr.5576 din 7.octombrie 2011     Extras din ordin : 
 

   “ART. 9 
    (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe 
ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală 
peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. 
    (2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale 
familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. Plafon venit net lunar/ membru de familie: 1346 lei ( venit net/ economie 
septembrie 2020) . 
 
    ART. 10 
            Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale 
învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în 
celelalte clase ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.” 
 
            Actele necesare pentru dosar bursa de studiu  sunt :  
 
  1.COPIE CERTIFICAT NAȘTERE PENTRU TOTI COPIII MINORI ; 
  2.COPIE BULETIN MAMA SI TATA ; 
  3.ADEVERINȚĂ DE ELEV CU MENȚIUNEA « DACĂ PRIMESC BURSA  DE LA  COPIII CARE SUNT   ELEVI » 
  4 ADEVERINȚĂ în original cu VENITUL  NET PE ULTIMELE 3  LUNI DE LA PĂRINȚI.(iunie, iulie și august 2020) 
  5.CUPOANE DE PENSII SAU ȘOMAJ (UNDE ESTE CAZUL). PE ULTIMELE 3 LUNI ( iunie, iulie și august 2020) ;  
  6.CUPOANE DE ALOCAȚII și ALOCAȚII COMPLEMENTARE  pentru copii (unde sunt mai multi frați )   primite  
     în   ULTIMELE 3 LUNI .(iunie, iulie și august 2020) ; 
  7.DECLARAȚIE pe proprie răspundere  PRIN NOTARIAT DE LA PĂRINȚI CA NU AU NICI UN VENIT ÎN  
     ULTIMELE 3 LUNI - (iunie, iulie și august 2020), ( UNDE ESTE  CAZUL) ; 
  8.UN DOSAR DE CARTON CU ȘINA ; 
 
 
 
              BURSA de AJUTOR SOCIAL  - Art.11, 12, 13, 14, 15  si Art.16 din Ordinul nr.5576 din 7. octombrie 2011   
Extras din ordin : 
    “ART. 11   Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a 
susţinătorilor legali. 
     ART. 12   (1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de 
modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 
    (2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 
 
     ART. 13 Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat: 
    a) orfani de ambii părinţi 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; Acordarea 
burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 
familie/medicul de la cabinetul şcolar; 
    b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o 
unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; 
    c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 
    1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul 
minim net pe economie; 
    2. 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. 
     ART. 14  Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/ tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali 
ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o 
cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social. 
     ART. 15  (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, 
în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 



    (2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter 
permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii. 
     ART. 16  (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă 
din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din 
salariul minim net pe economie. 
    (2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute 
la art. 13. 
    (3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor 
social.” 
 
  ACTELE  NECESARE pentru DOSAR  BURSĂ de BOALĂ ART.13 litera a : 

Ø PENTRU COPII BOLNAVI CERTIFICAT MEDICAL TIP ELIBERAT DE MEDICUL  SPECIALIST ȘI AVIZAT DE 
MEDICUL de FAMILIE sau MEDICUL  DE LA  CABINETUL ȘCOLAR. 

Ø CERERE ÎNTOCMITĂ DE CĂTRE ELEV – (CEREREA SE PRIMEȘTE DE LA SECRETARIAT DUPĂ 
VERIFICAREA DOSARULUI). 

Ø COPIA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE ȘI A ACTULUI DE IDENTITATE AL ELEVULUI. 
Ø DOSAR de carton cu șină. 

 
 ACTELE  NECESARE ptr. DOSAR  BURSĂ de ORFAN ART.13 litera a : 
 

Ø COPIE CERTIFICAT DECES AL PĂRINȚILOR ( UNDE ESTE CAZUL ). 
Ø COPIE CERTIFICAT NAȘTERE ȘI COPIE CARTE DE IDENTITATE ELEV ; 
Ø CERERE ÎNTOCMITĂ DE CĂTRE ELEV - (CEREREA SE PRIMEȘTE DE LA SECRETARIAT DUPĂ 

VERIFICAREA DOSARULUI). 
Ø DOSAR  DE CARTON - CU ȘINĂ .  

 
   ACTELE  NECESARE ptr. DOSAR  BURSA SOCIALĂ ART.13 litera c : 

Ø COPIE CERTIFICAT NAȘTERE PENTRU TOȚI COPII MINORI ; 
Ø COPIE ACT IDENTITATE  MAMA SI TATA ; 
Ø ADEVERINȚĂ DE ELEV CU MENȚIUNEA « elevul primește BURSĂ » sau « elevul nu primește bursă » 
      pentru frații care sunt elevi. 
Ø ADEVERINȚĂ cu VENITUL NET PE ULTIMELE 12 LUNI ( SEPTEMBRIE 2019 – AUGUST 2020)  DE LA 
PĂRINȚI, ( solicitată de la locul de muncă unde sunt angajați părinții ) .  

 
Ø ADEVERINTĂ cu VENITUL  NET PE ULTIMELE 12 luni pentru PĂRINȚI,  solicitată de 

către școală de la A.N.A.F. , pentru verificarea tuturor veniturilor declarate ; (Această 
adeverință se solicită de către unitatea școlară la ANAF dupa verificarea dosarului de 
către comisia de burse). 

Ø CUPOANE DE PENSII SAU ȘOMAJ (UNDE ESTE CAZUL) ; 
Ø CUPOANE DE ALOCAȚII PENTRU COPII  si pentru ALOCAȚII COMPLEMENTARE acolo unde este cazul ; In 

caz că deponentul dosarului nu mai deține aceste cupoane, se solicită la AJPS o adeverință din care să reiasă 
cuantumul alocației pe ultimele 12 luni ( septembrie 2019 – august 2020) . 

 DECLARAȚIE pe proprie răspundere PRIN NOTARIAT DE LA PĂRINȚI CĂ NU   AU NICI UN VENIT ( UNDE 
ESTE   CAZUL) ; 

Ø UN DOSAR DE CARTON  CU ȘINĂ ; 
Ø ADEVERINȚA DE PĂMÂNT UNDE ESTE CAZUL.  
Ø ADEVERINȚE DE ELEVI DE LA FRAȚII sau SURORILE CARE FRECVENTEAZĂ O FORMĂ DE 

INVĂȚĂMÂNT ( ELEV, STUDENT) ; 
Ø DECLARAȚII PRIN NOTARIAT DE LA FRAȚII CARE AU VĂRSTA MAI MARE DE 18 ANI ȘI CARE NU SUNT 

ELEVI SI NICI NU AU UN LOC DE MUNCĂ. 
 

   
 
 
    
           ATENȚIE : TOATE BURSELE SUNT CONDIȚIONATE DE MEDIA  10 LA PURTARE. 
           ACTELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL UNITĂȚII ÎN PRIMELE 10 ZILE LUCRĂTOARE ALE 
SEMESTRULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACORDAREA BURSEI : 

-  Pentru semestrul I 2020 - 2021  ( 14 septembrie 2020 – 25 septembrie 2020) ; 
-  Pentru semestrul II 2020 - 2021 ( 8 februarie 2021 – 19 februarie 2021) ; 

             ATENȚIE LA TERMEN NU SE ADMIT ÎNTĂRZIERI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 

              PLAFON BURSĂ SOCIALĂ – SEMESTRUL I  : 673 LEI VENIT NET/ MEMBRU   
                                                                                                                    DE FAMILIE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BANI DE LICEU 
 

ATENȚIE: 
ACTE NECESARE BANI DE LICEU PENTRU 

ANUL SCOLAR 2020 - 2021: 
 

 
                Pentru obținerea sprijinului financiar in cadrul programului național de protecție socială “ Bani de liceu ‘’ 
sunt necesare următoarele acte : 

Ø Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a 
actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care să dovedească 
calitatea de ocrotitor legal, dupa caz ; 

Ø Pentru elevii care sunt in cls.a IX-a,  de adus adeverința cu media generala de la cls.a VIII-
a si nr.de absențe nemotivate acumulate in cls.a VIII-a an scolar 2019 - 2020 solicitată la 
Școala Generală unde au absolvit cls.I-VIII. 

Ø Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate după caz ale celorlalți membrii ai 
familiei ; 

Ø Adeverinta de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a 
celorlalți frați/surori ; 

Ø Acte doveditoare in original privind veniturile membrilor familiei   (adeverinte cu venitul 
BRUT pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului ( iunie, iulie, august 2020 ) , cupon 
de pensie pe ultimele 3 luni in original ( iunie, iulie, august 2020). Sau ATENTIE : 
PERSOANELE CARE NU AU AVUT NICI UN VENIT IN LUNILE IUNIE, IULIE si AUGUST 
2020 DAU DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE LA NOTARIAT CĂ IN ACESTE LUNI 
NU AU AVUT  NICI UN FEL DE VENIT. Aceste adeverințe se confruntă cu  ADEVERINȚELE 
DE LA ANAF pe care le solicită unitatea școlară  CUM CA ÎN ACESTE LUNI VENITUL A 
FOST 0. 

 
Ø ANCHETA SOCIALĂ DE LA PRIMĂRIA DE DOMICILIU pentru TOATE DOSARELE DEPUSE 

ÎN CARE SUNT INCLUSE TOATE PERSOANELE DIN FAMILIA ELEVULUI (părinți, frați, 
surori, toți cei care locuiesc în același imobil si au același domiciliu stabil trecut in cartea 
de identitate) ; 

Ø Adeverința pentru pământ eliberată de către Primăria de domiciliu – la cei din mediul 
rural ; 

Ø În cazul în care în familie sunt frați care aduc venituri în casă si sunt necăsătoriți, aceștia 
se consideră făcănd parte tot din membrii familiei, si aceștia trebuie să dovedească cu 
adeverințe de venit, (cu venitul brut pe lunile iunie, iulie și august 2020 ); 

Ø Adeverințe de elevi de la ceilalti frati sau surori care sunt la școală ; 
Ø Cerere tip care se ridică în momentul depunerii dosarului de la secretariatul unității școlare. 
Ø DECLARAȚII PRIN NOTARIAT DE LA FRAȚII CARE AU VĂRSTA MAI MARE DE 18 ANI ȘI 

CARE NU SUNT ELEVI SI NICI NU AU UN LOC DE MUNCĂ. 
Ø DOSAR DE CARTON CU ȘINĂ PENTRU ÎNDOSARIEREA ACTELOR DE MAI SUS ; 
Ø ATENȚIE : ÎN ACEST PROGRAM SE POT ÎNSCRIE NUMAI ELEVII AL CĂROR VENIT 

BRUT/ PE MEMBRU  DE FAMILIE ESTE MAI MIC SAU CEL PUȚIN  EGAL CU 500 LEI/ ÎN 
ULTIMELE 3 LUNI ANTERIOARE DEOUNERII DOSARULUI .            

Ø SITUAȚIILE SE CENTRALIZEAZĂ ȘI SE DISCUTĂ LA NIVEL NAȚIONAL PENTRU A SE 
STABILI PLAFONUL PÂNĂ LA CARE SE APROBĂ ACEST SPRIJIN FINANCIAR.      

 
 
                ATENȚIE,  DOSARELE PENTRU BANII DE LICEU, SE DEPUN PÂNĂ LA DATA DE  30 SEPTEMBRIE 
2020.  ESTE ULTIMA ZI.  NU SE ADMIT INTÂRZIERI DEOARECE BAZA DE DATE SE TRANSMITE  LA MINISTER 
PENTRU VALIDARE. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ACTE NECESARE PENTRU ALOCAȚII 
AN ȘCOLAR 2020 – 2021 

 
 
 
 
 
 
 

               Valabil NUMAI PENTRU ELEVII CARE ÎMPLINESC 18 ANI IN PERIOADA Ianuarie 2020 – IUNIE  2021 ȘI 
PENTRU CEI CARE AU DEJA 18 ANI - ESTE NECESAR SĂ PREZINTE URMĂTOARELE  ACTE: 

- Cererea de acordare a alocației  pe care o ridică de la BIBLIOTECA UNITĂȚII ( - cererile le ridică 
NUMAI dirigintele); 

- Copie C.I. elev ;  
- Extras de cont al elevului. 

                 DOSARUL CU ACTE/ CLASĂ ESTE DEPUS LA BIBLIOTECĂ La Doamna Bibliotecar DE CĂTRE 
PROF.DIRIGINTE .      
                   ATENȚIE : ELEVII CARE NU DEPUN ACTELE SOLICITATE ÎN TERMENUL STABILIT VOR MERGE 
PERSONAL LA I.S.J. PRAHOVA CU DOCUMENTELE SOLICITATE,  PENTRU CA NU MAI POT FI CUPRINȘI ÎN 
BAZA DE DATE A ȘCOLII, DEOARECE BAZA SE BLOCHEAZĂ. 
 
 
 
 
 
 

TERMEN DEPUNERE ACTE ALOCATII: 
25  SEPTEMBRIE 2020 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


