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1. Bursă merit-medie 

Toţi elevii care au obţinut media pe semestrul I an şcolar 2018-2019 peste 

8,50 şi nota 10 la purtare pot depune cererea tip elev major/tutore legal. 

2. Bursă de studiu 

Se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe 

membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul net pe economie, 

respectiv 1263 lei şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală 

peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui care se acordă bursa. 

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul 

toate veniturile cu caracter permanent (inclusiv alocatiile,alocatiile suplimentare 

si bursele) 

Acte necesare:  

- Cerere tip elev major/ tutore legal 

- Copie C.I. – parinti/tutore,frati,surori 

- Adeverinta venit/taloane de pensie pe ultimile 3 luni a parintilor/tutori 

legali 

- Adeverinta frati/surori (scoala sau facultate) in care se specifica daca 

au beneficiat sau nu de bursa pe ultimile 3 luni  

- Declaratie notariala ca nu au alte venituri, 

- Unde nu exista venit declaratie notariala cu mentiunea : „pe lunile 

noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 2019  nu s-a realizat venit” 
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3. Bursa de ajutor social  

a) Bursa de orfan  

Elevii care indeplinesc conditiile acordarii acestui tip de bursa si care NU 

AU DEPUS la inceputul anului scolar 2018-2019 documentele necesare, vor 

depune la secretariatul unitatii urmatoarele: 

- Cerere tip elev major/tutore legal 

- Copie C.I. 

- Copie certificat deces parinte 

b) Bursa boala 

Elevii care indeplinesc conditiile acordarii acestui tip de bursa si care NU 

AU DEPUS  la inceputul anului scolar 2018-2019 documentele necesare, vor 

depune la secretariatul unitatii urmatoarele: 

- Cerere tip elev major/ tutore legal 

- Copie C.I. 

- Certificat eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul scolar 

c) Bursa mediu rural 

Elevii care au beneficiat de aceasta bursa in semestrul I, vor aduce copie 

dupa actul de identitate, de unde reiese domiciliul acestuia. 

d) Bursa venit mic 

Elevii care indeplinesc conditiile: 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 respectiv 631,5 lei  si care nu detin terenuri agricole cu o 

suprafata mai mare de 20.000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, 

in zonele montane, pot beneficia de aceasta bursa.  

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in 

calcul toate veniturile cu caracter permanent (inclusiv alocatiile,alocatiile 

suplimentare si bursele). 

 Acte necesare:  

- Cerere tip elev major/tutore legal 

- Copie C.I. parinti/tutore, frati, surori 

- Adeverinta venit/taloane pensie parinti cu venitul net pe ultimele 12 

luni  



- Adeverinta frati/surori (scoala sau facultate) in care se specifica daca 

au beneficiat sau nu de bursa pe ultimile 12 luni  

- Declaratie notariala ca nu au alte venituri, 

- Unde nu exista venit declaratie notariala cu mentiunea : „pe ultimele 

12 luni nu s-a realizat venit ” 

- Adeverinta Primarie cu mentiunea ca nu detin terenuri agricole 

 

 

 

 

POT PĂSTRA/PRIMI BURSĂ ELEVII PROMOVATI  

ÎN PERIOADA DE ACORDARE A BURSEI,ELEVII POT PIERDE 

BURSA DACĂ NOTA LA PURTARE ÎN SEMESTRUL ANTERIOR 

ESTE MAI MICĂ DE 10 ŞI LA UN NUMĂR DE PESTE 10 

ABSENŢE/SEMESTRU. 

 


