CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022
conform ORDINULUI NR. 5576/2011
II. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri:
a.au rezultate deosebite la învățătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare la sfârşitul
anului şcolar 2020-2021 (pentru elevii claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a) sau sfârșitul semestrului I - 2021-2022 ( pentru
elevii claselor a IX-a);
b. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de
M.E.C.T.S. în anul şcolar 2020-2021;
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 deM.E.C.T.S. în anul şcolar 2021-2022.
Modalitatea de acordare a burselor pentru semestrul I :
- Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediei generale cu încadrarea în bugetul alocat.
Lista elevilor care beneficiază de burse de merit, este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în
situaţia şcolară a elevilor.
În caz de egalitate, Consiliul de administraţie stabileşte criteriile de departajare a elevilor.
ACTE NECESARE într-un dosar de carton cu șină :
- Cerere tip-de la secretariat
- Copie certificat nastere și carte de identitate elev.
- Copie după contul IBAN al elevului (Banca Transilvania).
III. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care:
a. provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni anterioare
depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim pe economie;
b. îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior celui în
care se acorda bursa.
VENITUL lunar pe menbru de familie PE CELE 3 LUNI NU TREBUIE SĂ DEPĂŞEASCĂ 2300 LEI
ACTE NECESARE: Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul de carton cu șină va conține:
• Cerere tip de la secretariat
• Copie certificat naștere elev și copie CI elev;
• Copie CI părinți;
• Copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru frații/surorile care au peste 18
ani;
• Copie certificat de divorț și dovada sumei primite (dacă este cazul). În cazul în care elevul nu primește pensia de
întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
• Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni
anterioare depunerii dosarului (iunie 2021, iulie 2021, august 2021), inclusiv alocația suplimentară pentru copii (dacă
este cazul);
• Declarație notarială din care reiese că în lunile iunie 2021, iulie 2021, august 2021, părintele/părinții care nu lucrează
nu au realizat niciun venit;
- Copie după contul IBAN al elevului (Banca Transilvania).
Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi
situaţia şcolară a elevilor.
IV. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii:
a. ORFANI SAU BOLNAVI de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne,
sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatita cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care
suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din
spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe
care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor
sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul
de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.
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:
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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.
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în
zonele montane.
ACTE NECESARE PENTRU :
Bursa de ajutor social - orfan- Dosarul de carton cu șină va conține:
- Cerere tip;
- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;
- Copie certificat deces părinte;
- Copie după contul IBAN al elevului (Banca Transilvania).
Bursa de ajutor social - boală- Dosarul de carton cu șină va conține:
- Cerere tip,
- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;
- Certificat medical emis de medicul specialist şi avizat de medicul de familie /medicul de la cabinetul
şcolar;
- Copie după contul IBAN al elevului (Banca Transilvania).
Bursa de ajutor social-rural- Dosarul de carton cu șină va conține:
- Cerere tip,
- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;
- Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, adeverinţă de la
şcoală/universitate pentru fraţi surori
- Copie certificat de divorț și dovada sumei primite (dacă este cazul). În cazul în care elevul nu primește pensia de
întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
- Acte doveditoare, în original, privind veniturile:
- Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului
- Alocația suplimentara pentru copii (dacă este cazul);
- Declarație notarială pentru părintele/părinții care nu lucrează din care reiese că nu au realizat niciun venit;
- Adeverință de la Primărie din care reiese că părintele nu deține terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000
mp, în zonele colinare și de șes și de 40 000 mp, în zonele montane – pentru ambii părinți;
Bursa de ajutor social-venituri mici - Dosarul de carton cu șină va conține:
- Cerere
- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;
- Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, adeverinţă de la
şcoală/universitate pentru fraţi surori
- Copie certificat de divorț (dacă este cazul);
- Acte doveditoare, în original, privind veniturile:
- Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului
(Februarie2020, Martie 2020,...., Decembrie 2020, Ianuarie 2021)
- Alocația suplimentara pentru copii (dacă este cazul);
- Declarație notarială pentru părintele/părinții care nu lucrează din care reiese că nu au realizat niciun venit;
- Adeverință de la Primărie din care reiese că părintele nu deține terenuri agricole cu o suprafață mai mare de
20 000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40 000 mp, în zonele montane – pentru ambii părinți;
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