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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

Nr. 

Crt. 

Elemente Privind 

Responsabilii/ 

Operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 

1.1 ELABORAT UNGUREANU OVIDIU CONTABIL SEF 23/06/2017  

1.2 VERIFICAT PETCHESCU NICOLAE DIRECTOR 

ADJUNCT 

23/06/2017  

1.3 APROBAT PASCU MIHAELA 

 

DIRECTOR 23/06/2017  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

Nr. 

Crt. 

Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
0 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I X X 01.09.2017 

2.2 Revizia 1    

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

 

Nr. 

Crt. 
Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

3.1 aplicare 1 Personal didactic Director 

adjunct 

Petchescu 

Nicolae 

01.09.2017  

3.2 aplicare 2 Contabilitate Contabil 

Sef 

Ungureanu 

Ovidiu 

01.09.2017  

3.3 informare 3 CEAC Responsabil 

CEAC 

Antal Liliana 01.09.2017  

3.4 informare 4 Consiliul de 

Administratie 

Presedinte 

CA -

Director 

Pascu Mihaela 01.09.2017  
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3.5 informare 5 Consiliul 

Profesoral 

Presedinte 

CP-Director 

Pascu Mihaela 01.09.2017  

3.6 evidenţă 6 Secretariar Secretar Sef Petri Nicoleta 01.09.2017  

3.7 arhivare 7 Secretariar Secretar Sef Petri Nicoleta 01.09.2017  

3.8 Alte 

scopuri 

8 Organe de 

control 

    

 

4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate; 

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 

manager, în luarea deciziei; 

4.5. Stabileşte sarcini referitor la circuitul documentelor necesare acestei activităţi;  

4.6. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale. 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

- Procedura are drept scop eficientizarea procesului de acordare a burselor scolar pentru elevii 

Liceului Teoretic „David Voniga” Giroc si a Scolii Gimnaziale Iosif Ciorogariu Chisoda. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică; 

- Comisia privind acordarea burselor scolare este constituită şi funcţionează în baza 

Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al şcolii, precum si a deciziei conducatorului 

unitatii, data la inceputul anului scolar. Aceasta comisie este formata din toti dirigintii si invatatorii 

claselor din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc si Scolii Gimnaziale Iosif Ciorogariu 

Chisoda. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată; 

a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:  

- secretariat 

- personal didactic 

- contabilitate. 

b. De această activitate depind compartimentele: 

 Personalului didactic din unitatea de învăţământ; 

 Conducere.  
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5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. 

a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:  

- secretariat 

- personal didactic 

- contabilitate. 

b.De această activitate beneficiază: 

- elevii unitatii de invatamant; 

 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Legislaţie primară 
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 

 - OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, actualizata 

 

6.2. Legislaţie secundară 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- OMEN privind structura anului scolar  

 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 

- Regulamentul intern al Liceului Teoretic David Voniga Giroc  

- Adrese si alte precizari ale MEN si ISJ TM 

 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1 Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 

activităţii, cu privire la aspectul procesual; 

2 Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, 

aprobată şi difuzată; 

3 Revizia în cadrul unei ediţii  Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare  sau altele asemenea, după 

caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate; 

4 Consiliul profesoral  Totalitatea cadrelor didactice din scoala 

5 Bursa sociala Se acorda in functie de situatia materiala a familiei (la cerere). 

6 Bursa medicala Se acorda cu avizul medicului abilitat sa avizeze conform Legii 

7 Bursa de merit Se acorda elevilor in functie de rezultatele obtinute la invatatura 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea  Termenul abreviat 

1 PO Procedură operaţională 

2 E Elaborare 

3 V Verificare 

4 A Aplicare 

5 Ap Aprobare 

6 Ah  Arhivare 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 OMEN  Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, 

tineretului si sportului 

9 ISJ TM  Inspectoratul scolar judetean TIMIS 

10 CA  Consiliul de Administratie 

11 HCA Hotarare a consiliului de administratie 

12 C.A.B.S. Comisia de acordare a burselor şcolare 

 

8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi - Procedura are drept scop eficientizarea procesului de acordare a burselor 

scolare din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc si Scolii Gimnaziale Iosif Ciorogariu 

Chisoda. 

 

8.2. Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor 

 

Nr. Crt. Denumire document Provenienta documentului 

1 Decizie numire comisie burse scolare Directorul unitatii 

2 Cerere tip de acordare a burselor 

scolare 

Intocmita de untatea de invatamant si completata de 

solicitant 

3 Certificate de nastere  Solicitantul burselor scolare 

4 Carte de identitate Solicitantul burselor scolare 

5 Adeverinta de venit/Declaratie pe 

proprie raspundere ca nu obtine 

venituri 

Solicitantul burselor scolare 

6 Adeverinta ca nu detin suprafete de 

teren mai mari de 20 000 mp 

Solicitantul burselor scolare 

7 Certificatele de deces ale parintilor 

(pentru acordarea de burse de 

orfan) 

Solicitantul burselor scolare 

8 Certificat medical de la medicul 

specialist (pentru acordarea de 

burse medicale) 

Solicitantul burselor scolare 
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9 Cataloage  Invatatori/Diriginti 

10 State de plata a burselor Serviciul contabilitate 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor 

  

Nr. Crt. Denumire document Rolul documentului 

1 Decizie numire comisie burse scolare Stabileste membrii comisiei de acordare a burselor 

scolare in cadrul unitatii de invatamant 

2 Cerere tip de acordare a burselor 

scolare 

Intocmita de unitatea de invatamant si completata 

de solicitant 

3 Certificate de nastere  Stabilirea identitatii elevilor si membrilor de familie 

in cadrul dosarelor de bursa 

4 Carte de identitate Stabilirea identitatii solicitantului 

5 Adeverinta de venit/Declaratie pe 

proprie raspundere ca nu obtine 

venituri 

Sta la baza calculului venitului pe membru de 

familie, criteriu essential in acordarea burselor 

scolare 

6 Adeverinta ca nu detin suprafete de 

teren mai mari de 20 000 mp 

Sta la baza calculului venitului pe membru de 

familie, criteriu essential in acordarea burselor 

scolare 

7 Certificatele de deces ale parintilor 

(pentru acordarea de burse de 

orfan) 

In cazul acordarii burselor de orfan 

8 Certificat medical de la medicul 

specialist (pentru acordarea de 

burse medicale) 

In cazul acordarii burselor medicale 

9 Cataloage scolare  Cuprinde situatia la invatatura a elevilor si notele la 

purtare 

10 State de plata a burselor Cuprinde numele elevilor care primesc bursa 

scolara si semnatura acestora de incasare a sumelor. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

- Decizia privind constituirea comisiei de acordare a burselor scolare este intocmita de 

directorul unitatii de invatamant si se distribuie cate un exemplar in original fiecarui membru al 

comisiei (toti invatatorii si dirigintii claselor din cadrul unitatii) 

- Cererea tip de acordare a burselor scolare este intocmita de unitatea scolara si se distribuie 

fiecarui solicitant interest de depunerea dosarelor de burse scolare, care o completeaza cu datele 

solicitate si o va depune la invatator/diriginte impreuna cu actele doveditoare (copii dupa 

certificate de nastere, copii CI, adeverinte venit, etc.) 

- Cataloagele scolare sunt pastrate in cancelaria unitatii si sunt verificate de catre responsabilii de 

burse in vederea stabilirii situatiei scolare a elevului care solicita bursa 

- Statele de plata sunt intocmite la serviciul contabilitate, se semneaza de catre parinte/elev in 

momentul incasarii in numerar a sumelor de bani si se arhiveaza in unitate. 
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8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale – materiale de papetarie si birotica 

8.3.2. Resurse umane – cadre didactice, personal didactic auxiliar 

8.3.3. Resurse financiare - conform bugetului anual aprobat 

 

8.4. Modul de lucru  

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: 

 

Nr. 

Crt. 

Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) 

1 Stabilirea comisiei în structura 

organizaţională şi a sarcinilor 

acesteia; 

Stabilirea la inceputul anului scolar a comisiei de burse si a 

responsabilitatilor acestora 

2 Întocmirea programului de lucru a 

comisiei de acordare a burselor; 

Programul de lucru se desfasoara astfel incat activitatile sa se 

incadreze in calendarul stabilit pentru acordarea burselor 

scolare. 

3 Stabilirea documentelor necesare 

acordarii burselor scolare conform 

prevederilor legale 

Stabilirea documentelor necesare depunerii dosarelor de burse 

scolare astfel incat acestea sa corespunda cu legislatia in vigoare. 

4 Stabilirea calendarului de acordare 

a burselor scolare 

Calendarul de acordare a burselor scolare trebuie astfel intocmit 

incat sa asigure timpul necesar informarii soliciantilor, timpul 

necesar pentru depunerea dosarelor, precum si timpul necesar 

evaluarii acestor dosare de catre comisia de acordare a burselor 

scolare 

5 Preluarea dosarelor de bursa scolara - Dosarele se preiau de catre fiecare invatator/diriginte pentru 

elevii din clasa respectiva.  

6 Inregistrarea tuturor dosarelor 

preluate la secretariatul unitatii 

- Inregistrarea la secretariatul unitatii a tuturor cererilor depuse 

de parinti/tutori legali pentru obtinerea burselor scolare, de 

catre fiecare diriginte/invatator in parte 

7 Analiza dosarelor de burse scolare - Fiecare diriginte si invatator este responsabil pentru dosarele 

preluate la clasa in vederea analizarii documentelor depuse si 

stabilirea eligibilitatii aplicantilor 

8 Intocmirea tabelelor centralizatoare 

cu aplicantii dosarelor de bursa si 

stabilirea cererilor eligibile 

- Fiecare diriginte si invatator intocmeste cate un tabel 

centralizator cu dosarele depuse, precum si mentionarea daca 

dosarul respectiv este eligibil sau nu. 

9 Aprobarea tabelelor centralizatoare 

in CA 

- analiza raportului in CA, emiterea HCA si afisarea listei cu 

beneficiarii de burse scolare 

10 Intocmirea statelor de plata a 

burselor 

- se intocmesc la sfarsitul fiecarui semestru din anul scolar 

curent 

11 Monitorizarea situatiei la invatatura 

a elevilor care beneficiaza de burse 

- Fiecare diriginte si invatator, monitorizeaza absentele, mediile 

la purtare, precum si numarul de corigente al elevilor care 

beneficiaza de burse. 
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8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: 

 

Nr. 

Crt. 

Compartimentul (postul)/acţiunea 

(operaţiunea) 

Activitatile desfasurate 

1 Stabilirea 

comisiei în 

structura 

organizaţională şi 

a sarcinilor 

acesteia; 

Stabilirea la inceputul 

anului scolar a comisiei de 

burse si a 

responsabilitatilor acestora 

La inceputul anului scolar, in cadrul consiliului 

profesoral se stabilesc comisiile de lucru din anul 

scolar respectiv si responsabilitatile acestora, inclusiv 

comisia de acordare a burselor scolare constituita din 

toti invatatorii si dirigintii claselor din cadrul unitatii.  

2 Întocmirea 

programului de 

lucru a comisiei 

de acordare a 

burselor; 

Programul de lucru se 

desfasoara astfel incat 

activitatile sa se incadreze 

in calendarul stabilit 

pentru acordarea burselor 

scolare. 

Comisia de acordare a burselor verifica calendarul de 

acordare a burselor scolare astfel incat activitatile sa se 

incadreze in calendarul stabilit. 

3 Stabilirea 

documentelor 

necesare acordarii 

burselor scolare 

Stabilirea documentelor 

necesare depunerii 

dosarelor de burse scolare 

astfel incat acestea sa 

corespunda cu legislatia in 

vigoare. 

Documentele obligatorii necesare pentru intocmirea 

dosarului sunt: 

- Copie dupa certificatul de nastere al elevului si al 

fratilor/surorilor 

- Copie C.I. parinti/tutori legali 

- Adeverinta de venit/Declaratie pe proprie raspundere 

ca nu obtine venituri 

- Adeverinta ca nu detin suprafete de teren mai mari de 

20 000 mp  

- Certificatele de deces ale parintilor (pentru 

acordarea de burse de orfan) 

- Certificat medical de la medicul specialist (pentru 

acordarea de burse medicale) 

- Orice acte doveditoare din care sa rezulte suma 

veniturilor familiei 

4 Stabilirea 

calendarului de 

acordare a 

burselor scolare 

Calendarul de acordare a 

burselor scolare trebuie 

astfel intocmit incat sa 

asigure timpul necesar 

informarii soliciantilor, 

timpul necesar pentru 

depunerea dosarelor, 

precum si timpul necesar 

evaluarii acestor dosare de 

catre comisia de acordare a 

burselor scolare 

01 Septembrie – 30 Septembrie: afisarea la loc 

vizibil a criteriilor de acordare a burselor scolare, a 

documentelor necesare, precum si a termenului de 

depunere a dosarelor 

01 Octombrie – 31 Octombrie: depunerea dosarelor 

de catre persoanele interesate la invatatorul/dirigintele 

clasei in care este inscris elevul. 

01 Noiembrie – 15 Noiembrie: analiza dosarelor 

depuse, de catre comisia de acordare a burselor, formata 

din fiecare invatator si diriginte al claselor din cadrul 

unitatii de invatamant. 
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16 Noiembrie – 20 Noiembrie: intocmirea de catre 

fiecare invatator/diriginte a tabelelor centralizatoare cu 

dosarele de bursa depuse, precum si stabilirea elevilor 

care se incadreaza in criteriile de acordare a burselor. 

Sfarsitul lunii Noiembrie: analiza raportului in CA, 

emiterea HCA si afisarea listei cu beneficiarii de burse 

scolare 

5 Preluarea 

dosarelor de bursa 

scolara 

- Dosarele se preiau de 

catre fiecare 

invatator/diriginte pentru 

elevii din clasa respectiva.  

- In cadrul sedintelor cu parintii, de la inceputul anului 

scolar, fiecare diriginte/invatator prezinta calendarul 

de acordare a burselor, precum si documentele 

necesare 

- Fiecare diriginte/invatator îndrumă elevii majori / 

părintele sau persoana care exercită autoritatea 

părintească pentru elevul minor, în vederea completării 

cererii de solicitare a bursei, în  funcţie de tipul de 

bursă, conform modelelor  specifice fiecărui tip de 

bursă, elaborate de unitatea scolara, valabile pentru 

anul şcolar în curs 

- Fiecare persoana interesata va completa cererea tip 

de acordare a burselor scolare (disponibila la sediul 

unitatii) si o va depune impreuna cu actele 

doveditoare la invatatorul/dirigintele clasei la care 

este inscris elevul. 

6 Inregistrarea 

tuturor dosarelor 

preluate la 

secretariatul 

unitatii 

- Inregistrarea la 

secretariatul unitatii a 

tuturor cererilor depuse de 

parinti/tutori legali pentru 

obtinerea burselor scolare, 

de catre fiecare 

diriginte/invatator in parte 

- Fiecare invatator/diriginte va intocmi un tabel 

centralizator cu toate cererile preluate, conform 

ANEXEI nr. 2 din prezenta procedura, si va inregistra 

la secretariatul unitatii toate cererile depuse de 

parinti/tutori legali pentru obtinerea burselor scolare. 

- Secretariatul unitatii va acorda cate un numar de 

inregistrare pentru fiecare cerere cuprinsa in tabelul 

cenralizator 

7 Analiza dosarelor 

de burse scolare 

- Fiecare diriginte si 

invatator este responsabil 

pentru dosarele preluate la 

clasa in vederea analizarii 

documentelor depuse si 

stabilirea eligibilitatii 

aplicantilor 

Se vor analiza existenta si veridicitatea 

documentelor depuse: 

- certificatele de nastere ale elevului, precum si 

certificatele de nastere/CI ale fratilor sau surorilor 

- CI ale parintilor 

- Adeverinta de venit pe ultimele 12 luni ale tuturor 

membrilor familiei care inregistreaza venituri. In caz 

ca unul din parinti nu are un loc de munca va depune o 

declaratie pe propria raspundere ca nu obtine venituri. 

- Adeverinta de la Primarie ca nu detin suprafete de 

teren mai mari de 20 000 mp 
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- Certificatele de deces ale parintilor (pentru 

acordarea de burse de orfan) 

- Certificat medical de la medicul specialist (pentru 

acordarea de burse medicale) 

- Orice acte doveditoare din care sa rezulte veniturile 

obtinute in cadrul familiei 

8 Intocmirea 

tabelelor 

centralizatoare cu 

aplicantii 

dosarelor de bursa 

si stabilirea 

cererilor eligibile 

- Fiecare diriginte si 

invatator intocmeste cate 

un tabel centralizator cu 

dosarele depuse, precum si 

mentionarea daca dosarul 

respectiv este eligibil sau 

nu. 

Intocmirea tabelului centralizator cu toate dosarele 

depuse precum si stabilirea eligibilitatii acestora 

(conform modelului din ANEXA nr 2) 

Tabelele vor cuprinde urmatoarele informatii: 

- numele si prenumele solicitantului 

- numele si prenumele elevului pentru care se solicita 

bursa scolara 

- tipul bursei solicitate 

- venitul pe membru de familie 

- eligibilitatea dosarului (DA/NU) 

- motivele respingerii dosarului 

9 Aprobarea 

tabelelor 

centralizatoare in 

CA 

- analiza raportului in CA, 

emiterea HCA si afisarea 

listei cu beneficiarii de 

burse scolare 

- In CA al unitatii scolare se va prezenta raportul de 

acordare a burselor scolare si se va prezenta nominal 

fiecare elev care a depus dosare eligibile si care vor 

beneficia de burse scolare 

10 Intocmirea 

statelor de plata a 

burselor 

- se intocmesc la sfarsitul 

fiecarui semestru din anul 

scolar curent 

In ultimele saptamani ale celor doua semestre scolare, 

se vor intocmi statele de plata (conform ANEXEI NR 

5) de catre serviciul contabilitate in baza tabelelor 

depuse de catre fiecare invatator/diriginte, intocmite 

conform ANEXELOR nr. 3 si 4 din prezenta 

procedura 

Tabelele vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele 

criterii; 

- numele elevului  

- numarul de corigente pe semestrul anterior acordarii 

burselor 

- nota la purtare pe semestrul anterior acordarii 

burselor 

- semnatura invatatorului/dirigintelui responsabil 

In cazul burselor de merit (doar pentru ciclul gimnazial 

si liceal), tabelele vor cuprinde: 

- numele elevului 

- media pe semestrul anterior acordarii burselor 

- nota la purtare 

11 Monitorizarea 

situatiei la 

invatatura a 

- Fiecare diriginte si 

invatator, monitorizeaza 

absentele, mediile la 

- Invatatorii/dirigintii vor instiinta serviciul 

contabilitate inainte de intocmirea statelor de plata a 

oricaror situatii care impun retragerea sau încetarea 
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elevilor care 

beneficiaza de 

burse 

purtare, precum si numarul 

de corigente al elevilor 

care beneficiaza de burse. 

acordarii bursei, pe baza unui referat întocmit, în cazul 

apariţiei unor situaţii care presupun retragerea sau 

încetarea acordării bursei, situaţii prevăzute în 

regulamentele  de acordare a burselor scolare 

(absenteism scolar, corigente la mai mult de o materie, 

note scazute la purtare). 

 

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 

- îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei activităţii privind acordarea burselor scolare, de catre cadrele 

didactice si a tuturor persoanelor implicate si interesate de aceasta activitate. 

- cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind acordarea burselor scolare; 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
9.1. Atribuţii ale tuturor persoanelor implicate in activitate: 

 

- Invăţătorii si dirigintii: prezinta, in sedinta cu parintii, criteriile de intocmire a dosarelor si de 
acordare a burselor; raspund de intocmirea documentatiei pe baza actelor normative, de 
analizarea dosarelor de bursa, intocmirea procesului verbal, de intocmirea centralizatorului cu 
beneficiarii burselor scolare. 

Director: verifica si supune spre aprobare in Consiliul de administratie listele intocmite in urma 
analizarii si centralizarii dosarelor de catre comisie – aproba statele de burse. 

Secretar: afiseaza calendarul de acordare a burselor scolare la loc vizibil; pune la dispozitia 

persoanelor interesate cererile tip de acordare a burselor; afiseaza lista beneficiarilor de burse 

scolare aprobate in CA al scolii 

Contabil: intocmeste statele de bursa (semestrial) pe baza centralizatorului cu beneficiarii de 
burse sociale si efectueaza plata in numerar. 

Nr crt Compartimentul 
(postul)/acţiunea 
(operaţiunea) 

I II III IV V VI VII 

1 Contabil sef E       

2 Director adjunct  V      

3 Director   A     

4 Diriginti/Invatatori    Ap    

5 Secretar     Ap   

6 Contabil sef      Ap  

7 Responsabil CEAC       Ah 
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10. Anexe, înregistrări, arhivări  

Nr.crt. Denumire anexa Numar anexa 

1 Cerere acordare bursa sociala Anexa nr 1 

2 Tabel centralizator cereri burse  Anexa nr 2 

3 Tabel cu propunerile de burse de merit 

(clasele V-XII) 

Anexa nr 3 

4 Tabel nominal cu elevii a caror dosare au fost 

aprobate 
Anexa nr 4 

5 State de plata Anexa nr. 5 
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Anexa nr. 1 

 

 

CERERE ACORDARE BURSA SOCIALA 

 

 

Subsemnatul______________, parinte al elevului/elevei ______________, inscris/a la 

LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC, in clasa ________, inaintez spre verificare si 

aprobare dosarul pentru  obtinerea bursei sociale in anul scolar 201__/201__. 

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente: 

 

     Copie dupa certificatul de nastere al elevului 

 

      Copii ale certifictelor de nastere / CI ale fratilor/surorilor  

      Copie C.I. parinti/tutori legali 

 

      Adeverinta de venit al parintilor/Declaratie pe proprie raspundere ca nu obtinem venituri 

 

      Adeverinta ca nu detin suprafete de teren mai mari de 20 000 mp 

    

    Certificat medical de la medicul specialist (pentru acordarea de burse medicale) – daca 

este cazul 

    

    Certificat de deces al parintilor (pentru acordarea burseide orfan) – daca este cazul 
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Anexa nr. 2 

 

Tabel centralizator cereri burse  

 

Clasa _______ 

 

Nr 
crt 

Nume si 
prenume 
solicitant 
(parinte sau 
tutore legal) 

Nume si 
prenume 
elev 

Felul 
bursei  
(sociala/ 
medicala/ 
orfan) 

Nr inregistrare 
cerere / data (se 
completeaza de 
catre fiecare 
invatator/diriginte 
la secretariatul 
unitatii) 

Venit 
net/ 
membru 
de 
familie 

Indeplineste 
criteriile de 
acordare a 
burselor 
scolare 
(DA/NU) 

Motivul 
respingerii 
dosarului 

        

        
 

 

Semnatura Diriginte/Invatator 
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Anexa nr. 3 

 

 

Tabel cu propunerile de burse de merit 

(clasele V-XII) 

 

Clasa _____ 

 

 

Nr crt Nume si prenume elev Media  Nota la purtare 

    

    

 

Semnatura Diriginte 
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Anexa nr. 4 

 

Tabel nominal cu elevii a caror dosare au fost aprobate 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

elevului  

Tipul 

bursei 

Nr. corigente 

semestrul anterior 

acordarii burselor 

scolare 

Nota la purtare pe 

semestrul anterior acordarii 

burselor scolare 

     

 

Semnatura invatator/diriginte 
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Anexa nr. 5 

 

State de plata 

Nr. crt. Numele si 

prenumele elevului  

Suma / luna Semnatura parinte/tutore 

legal/ elev 
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11. Cuprins 

Nr. componentei în 

cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale  

 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale  

 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale  

 

4 Scopul procedurii operaţionale   

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale   

6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii 

operaţionale)  

 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale   

8 Descrierea procedurii operaţionale   

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe    

11 Cuprins  

 

 


