
Anunţ 
1.BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă pe parcursul întregului an şcolar. 

2.BURSELE DE MERIT 
Gimnaziu: 

- 14 buse sunt valabile pe parcursul întregului an şcolar 

- 14 burse sunt revizuite din oficiu, având drept criteriu media pe semestrul I 

Liceu  

- 31 burse de merit valabile pe tot parcurul anului şcolar 

- 141 burse de merit sunt revizuite din oficiu, având drept criteriu media pe semestrul I 

3.BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii 

a. au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare la sfârşitul primului semestru; 

b. au un venit lunar mediu net pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (octomrie, noiembrie şi decembrie 2019) cel 

mult egal cu salariul minim brut pe economie (2080 de lei). 

Elevii aflaţi în clasele a V-a si a IX-a pot depune dosare pentru obţinerea burselor de studiu în semestrul al doilea an şcolar 2019-

2020 până pe data de 30 ianuarie 2020. 

Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină: 

• cerere 

• copia actului de identitate al elevului 

• copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei 

• acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare 

depunerii dosarului (octombrie, noiembrie şi decembrie 2019) inclusiv alocația suplimentară pentru copii. 

Pentru beneficiarii burselor de studiu din primul semestru: 

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare până pe data de 30 ianuarie 

2020. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate 

de membri familiei, inclusiv alocatia suplimentară pentru copii.  

4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă la cerere elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii: 

a. 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 poliartrita 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 care Consiile de administaţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare. 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 cumulativ următoarele condiţii: 

1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim net pe 

economie ( 631,5 lei). 

2. 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 PENTRU : 

1. Orfani de ambii părinți : 

• cerere; 

• copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului; 

• copii ale certificatelor de deces; 

2. 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 poliartrita 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 care 

Consiile de administaţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare. 

• cerere; 

• copia actului de identitate al elevului; 

• certificatul medical eliberat de medicul  specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar – pentru elevii care 

suferă de una din bolile enumerate mai sus; 

ACTE NECESARE PENTRU BURSE SOCIALE DE LA PUNCTELE b) şi c): 

• cerere; 

• copia actului de identitate al elevului; 

• acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară 

pentru copii (veniturile din perioada septembrie 2018 – august 2019); 

• adeverinţă eliberată de Primărie privind terenurile agricole deținute și venitul agricol impozabil. 

Condiții pentru toate bursele sociale: 

• promovabilitate 100% 

• nota 10 la purtare 

Dosarele se depun până pe data de 30 ianuarie 2020. 


