
 

Burse Sociale: 
A. ORFANI 
a) Condiţii: 

- La începutul Semestrului II, bursele se revizuiesc, elevul trebuie să aibă media 10 la purtare; 

- Orfani de unul sau de ambii părinţi. 

b) Conţinut dosar: 

- Cerere de acordare a bursei, completată de către elev/părinte, vizată de profesorul diriginte, în 

care se specifică media la purtare din anul şcolar 2018-2019; 

- Copie după cartea de identitate a elevului; 

- Copie după certificatul de deces al părintelui decedat; 

Dosarul se depune pentru fiecare an şcolar până la 28 septembrie. 

 

B. BOALĂ 
a) Condiţii: 

- La începutul Semestrului II, bursele se revizuiesc, elevul trebuie să aibă media 10 la purtare; 

- Bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa cabinetelor medicale 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, care suferă de poliatrită juvenilă, spondilită 

anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor. 

b) Conţinut dosar: 

- Cerere de acordare a bursei, completată de către elev/părinte, vizată de profesorul diriginte, în 

care se specifică media la purtare din anul şcolar 2018-2019; 

- Copie după cartea de identitate a elevului; 

- Certificat medical eliberat de medicul specialist şi vizat de medicul şcolar/medical de familie; 

- Ancheta medicală (unde este cazul); 

Dosarul se depune pentru fiecare an şcolar până la 28 septembrie. 

 

C. BURSE VENITURI REDUSE 
a) Condiţii: 

- La începutul Semestrului II, bursele se revizuiesc, elevul trebuie să aibă media 10 la purtare; 

- Nu deţin terenuri agricole în suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zone colinare şi şes şi de 

40.000 mp în zonele montane; 

- Venituri reduse (venitul net mediu/membru de familie în ultimele 12 luni, respectiv septembrie 

2017–august 2018, nu depăşeşte 50% din salariul net minim pe economie din această perioadă 

(respectiv 581 ron, în urma impozitării) 

b) Conţinut dosar: 

- Cerere de acordare a bursei, completată de către elev/părinte, vizată de profesorul diriginte, în 

care se specifică media la purtare din anul şcolar 2017-2018; 

- Adeverinţă cu veniturile nete pe ultimele 12 luni; 

- Copie după cartea de identitate/certificat de naştere a elevului, părinţilor şi fraţilor; 

- Declaraţie la notar (din partea părinţilor şi a membrilor care au împlinit 18 ani) din care să 

rezulte că familia nu a beneficiat în ultimele 12 luni de alte venituri permanente; 

- Adeverinţă elev/student de la ceilalţi fraţi; 

- Adeverinţă de la primărie din care să rezulte veniturile agricole şi terenul aflat în posesia 

persoanelor cu vârstă peste 18 ani – numărul membrilor din familie; 

- Declaratie notar in caz ca nu au venituri 

Dosarul se depune pentru fiecare an şcolar până la 28 septembrie. 

Notă: La începutul Semestului II, se vor depune dosarele actualizate pentru obţinerea acestei burse. 

 

 

 

 

 


