
CONDITII DE ACORDARE A BURSELOR SCOLARE 

-semestrul II, anul scolar 2020-2021 

 

        BURSE DE MERIT 

- Media generala cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in semestrul I. 

 

Acte necesare: : cerere facuta de parinti sau elevi majori ,  adeverinta data de 

diriginte cu media generala si nota la purtare pe semestrul I. 

 

BURSE DE STUDIU 

 

- Venit net mediu lunar pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu 

salariul minim pe economie 

- Media generala peste 7 si nota 10 la purtare in semestrul I. 

 

Acte necesare: cerere facuta de parinti sau elevi majori, adeverinta venituri  

nete pe ultimele 3 luni pentru  membrii familiei care obtin venituri, declaratii 

notariale pentru membrii majori din familie care nu au venituri, adeverinta elev 

pentru fratii care sunt la scoala, copii acte identitate toti membrii familiei,  

adeverinta data de diriginte cu media generala si nota la purtare pe semestrul I. 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL 

- Orfani de ambii parinti sau bolnavi de boli grave (TBC, diabet, astm bronsic, 

epilepsie, hepatita, glaucom, SIDA, handicap locomotor, etc.) 

- Elevi din mediul rural care sunt scolarizati intr-o alta localitate intrucat nu 

au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de 

domiciliu. 

- Elevi proveniti din familii care indeplinesc cumulate urmatoarele conditii: 

              -nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe 

membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie ( se 

iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii 

familiei, inclusiv alocatia suplimentara pentru copii) 

              -nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 mp in 

zone colinare si de ses si de 40000 mp in zonele montane 

- Promovati si cu nota 10 la purtare 

 



Acte necesare:-  cerere facuta de parinti sau elevi majori, certificat medical 

eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de la cabinetul scolar, 

adeverinta data de diriginte ca sunt promovati si au 10 la purtare , copie C.I ., 

(pentru cei cu boli grave) 

                        - cerere facuta de parinti sau elevi majori,  adeverinta data de 

diriginte ca sunt promovati si au 10 la purtare , copie C.I. (pentru elevi din 

mediul rural care fac naveta si nu au liceu in localitatea de domiciliu) 

●                        - cerere facuta de parinti sau elevi majori,  adeverinte venituri 

nete pe ultimele 12 luni pentru membrii familiei care au venituri, declaratii 

notariale pentru membrii majori din familie care nu au venituri, adeverinta 

elev pentru fratii care sunt la scoala,  adeverinte de la primarie ca nu detin 

terenuri agricole, copii acte identitate toti membrii familiei, adeverinta data 

de diriginte ca sunt promovati si au 10 la purtare (pentru elevii din familii 

cu venituri mici). 

 

ELEVII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL CARE BENEFICIAZĂ DE BURSA 

PROFESIONALĂ POT BENEFICIA ŞI DE BURSE DE MERIT, DAR NU POT 

BENEFICIA ÎN ACELAŞI TIMP ŞI DE BURSĂ SOCIALĂ. 

 

ELEVII CARE BENEFICIAZA DE BURSA DE STUDIU POT PRIMI SI BURSA DE 

MERIT.  

 

 

ELEVII CARE BENEFICIAZA DE BURSA DE AJUTOR SOCIAL POT PRIMI SI 

BURSA DE MERIT SAU BURSA DE STUDIU. 

 

 

 ELEVII CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE POT OBTINE BURSA DE 

STUDIU/ MERIT/, INDIFERENT DACA BENEFICIAZA SI DE O MASURA DE 

PROTECTIE SOCIALA. 

  

 

ACTELE DOVEDITOARE SE DEPUN IN PRIMELE 10 ZILE LUCRATOARE DIN 

SEMESTRUL II ( pana pe 19 februarie) LA DIRIGINTI CARE FAC O LISTA CU 

ELEVII PE CATEGORII DE BURSE, LE CENTRALIZEAZA INTR-UN DOSAR PE 

CARE IL TRANSMIT  RESPONSABILULUI COMISIEI DE BURSE STANESCU 

GEORGE SAU, IN LIPSA ACESTUIA, LA SECRETARIAT. 


