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ACTE NECESARE PENTRU BURSE ELEVI 

 2018 - 2019 

 BURSE DE AJUTOR SOCIAL 

 I BURSE DE BOALĂ (din lista bolilor pentru care se acordă) 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 3 
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 şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie 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/mediculşcolii 

• cerere acordare bursă (cerere tip secretariat şcoală); 
• copie certificat naştere copil, buletin parinte 
• adeverinţă medical eliberată de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau 

de medicul școlii; 
• ancheta socială de la primăria de domiciliu 

II ORFANI 

• cerere acordare bursă (cerere tip secretariat şcoală); 
• copie certificat naştere copil, buletin parinte 
• copie certificate de deces a parinților sau a părintelui decedat; 

III AJUTOR SOCIAL VENIT 

• cerere acordare bursă (cerere tip secretariat şcoală); 
• copie  certificat neştere elev 

• copii certificate de naștere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai 
familiei 

• ancheta socială de la primăria de domiciliu;                                  
• adeverința cu veniturile NETE pe ultimele 12 luni (01.09.2017-31.08.2018) 
• act doveditor în original cu terenurile agricole deținute (mai mult de 20000 m² în zone 

colinare și de șes și de 40000 m² în zone montane) de la primăria unde își au domiciliul ; 
• act doveditor în original privind veniturile inregistrate de la ANAF 
• persoanele fără venit vor da o declaratie pe propria răspundere (tip). 

Venitul pe membru de familie sa nu depășească 50% din salariul minim pe economie,  

 875 lei brut, respectiv 565 lei net pentru anul 2018.   

    (se iau în calcul toate veniturile  permanente inclusiv alocația suplimentară pentru copii); 

 

 



 

 

 BURSE DE PERFORMANȚĂ 

 Elevii care au obținut locurile I, II, și III la etapele naționale ale olimpiadelor și 
concursurilor școlare naționale organizate de M.E.N. 
• Elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru 

competițiile internaționale în anul şcolar 2017-2018; 
• Elevii care au obținut locurile I, II și III la etapele naționale ale concursurilor cultural – 

artistice, competițiilor cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-știintific de nivel 
național organizate de M.E.N. în anul şcolar 2017-2018 

Acte necesare: 

• cerere acordare bursă (cerere tip secretariat şcoală); 
• copie după diploma obţinutăt; 

 

 BURSE DE MERIT 

• Elevii care au obținut locul I, II și III la etapele județene ale olimpiadelor şi 
concursurilor  școlare naţionale  organizate de M.E.N. în anul şcolar 2017-2018.; 

• Elevilor de la cursurile cu fecvență: inv. gimnazial,liceal sau profesional  rezultate la 
invatatura – media generala mai mare de 8.50 si media la purtare 10 în anul şcolar 2017-
2018 

• Au obtinut locul I,II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor 
cultural artistice, cu caracter sportive, tehnico-știntific, de nivel național organizate de 
M.E.N. 

Acte necesare: 

• cerere acordare bursă (cerere tip secretariat şcoală); 
• tabel nominal/clasă cu media din anul precedent şi nota la purtare semnat de diriginte 

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în 
clasele de început ale învățământului gimnazial, respectiv cu semestrul I, pentru 
elevii aflați în celelalte clase. 

       Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale de care 
aparțin unitățile de învățământ preuniversitar potrivit art. 105 al. 2 din Legea Educației 
naționale nr. 1/2011 

        Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinație. 

        Nu beneficiaza de bursa de merit  elevii din clasele primare 

 

 



 

 

 BURSA DE STUDIU 

 Elevilor care au media generala peste 7,00 și nota 10 la purtare în anul școlar 2017 – 
2018,  au venit lunar brut pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii 
dosarului cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1900 lei brut, respectiv 1162 lei 
net) 

Acte necesare: 

• cerere acordare bursă (cerere tip secretariat şcoală); 
• copie certificat nastere elev 
• copii certificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai 

familiei 
• acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor 

familiei pe ultimele trei luni (adeverinta salariat/pentru fiecare membru) anterioare 
depunerii dosarului, inclusiv alocatia suplimentara pentru copii 

Bursele sunt revizuite semestrial, în functie de modificarile intervenite în veniturile 
familiei și în situația școlară a elevilor 

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în clasele 
de început ale învățământului gimnazial, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în 
celelalte clase. 

Nu beneficiaza de bursa de studiu, elevii din clasele primare 

Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrative –teritorial de care aparțin 
unitățile de învățământ preuniversitar potrivit art. 105 al. 2 din Legea Educației naționale nr. 
1/2011 

Bursele se acorda în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinație 

Toate bursele sunt condiționate, respectiv: elevul trebuie să fie promovat și sa aibă 
media 10 la purtare. Nu beneficiaza de bursa de merit și studiu, elevii din clasele 
primare. 
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