
 

 

A N U N Ț   

Depunerea dosarelor de burse pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021 se va 

face până  VINERI, 19.02.2021 la secretariatul școlii. 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a 

susţinătorilor legali. 

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. 

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi calificativul FOARTE BINE la purtare. 

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență 

din învățământul preuniversitar de stat, conf. art.13 lit. (a) și (c) : 

a) orfani de ambii părinți 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 suferă de poliartrită juvenilă, 

spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor,tulburări din spectrul autist,boli 

hematologice (hemofilie,talasemie etc), surditate, fibroză chistică . Acordarea burselor pentru motive 

medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul școlar. 

ACTE NECESARE pentru acordarea burselor de ajutor social pentru anul şcolar 

2020 – 2021 semestrul II. 

Dosarul bursa de orfan (art 13 lit.a) va conține: 

• Cerere (model afișat) 

• Copie xerox – Certificat de Nastere – elev   

• Certificat de deces 

Dosarul bursa de boală (art 13 lit.a)  va conține: 

• Cerere (model afișat) 

• Certificat medical tip, original, cu specificația”pt.bursa școlară”, eliberat de specialist si 

avizat de medicul de familie/medicul Cabinetului școlar 

c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 

1. nu realizează un venit net mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 

50% din salariul minim net pe economie (693 lei – studii medii/ 707 lei – studii superioare/ 887 lei 

– construcții); 

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. 

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, părinții/tutorii legal instituiți  / 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. 

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte 

doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

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. 

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare în următoarele situaţii: 



a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o  

singură disciplină de învăţământ şi au calificativul anual FOARTE BINE la purtare; 

c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

Criteriile specifice de acordare a burselor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu 

integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 

Dosarul pentru burse de ajutor social – conf.art.13 lit.( c ) va conține: 

• Cererea prin care solicită bursa (conf.modelului ) 

• Adeverinţa de salariat cu venitul mediu  net pe ultimile 12 luni  care nu trebuie sa depăşească 

50 % din salariul minim net pe economie (693 lei – studii medii/ 707 lei – studii superioare/ 

887 lei – construcții); 

• Cupon pentru cei cu șomaj, sau alte drepturi; 

• Declarație notarială pe proprie răspundere pentru cei fără venit; 

• Adeverinţa de la Circa Financiară dacă deţin sau nu pământ; 

• Copii după hotărârea de divorţ acolo unde este cazul; 

• Copii după certificatele de naştere de la toţi copiii din întreţinere; 

• Copii după carte identitate părinţi; 

• PRECIZARE: – Toate adeverințele de venituri salariale, taloanele de pensie, 

adeverințele de șomaj, adeverințele elevilor, declarațiile notariale- se revizuiesc 

semestrial în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru! 

• La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate 

veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, inclusiv alocația 

suplimentara pt. familiile cu mulți copii. 

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE ! 


