CRITERIILE SPECIFICE DE ACORDARE A
BURSELOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021
SEMESTRUL al II-lea

1. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din
cazurile următoare:
a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media semestrială de cel puţin 8,50
şi nota 10 la purtare în anul şcolar 2020 – 2021.
ACTE NECESARE:
- tabel nominal/clasă cu media semestrială din semestrul I şi nota la purtare, semnat de
către diriginte.
2. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
a) au media semestrială peste 7,00 şi nota 10 la purtare în anul şcolar 2020 – 2021;
b) au venit lunar brut pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii
dosarului, cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (2.300 lei brut, respectiv
1.386 lei net).
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflaţi în
clasele de început ale învăţământului gimnazial şi liceal, respectiv cu semestrul I, pentru
elevii aflaţi în celelalte clase.
ACTE NECESARE:
Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină:
- cerere;
- copia actului de identitate al elevului;
- copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlaţi
membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale
membrilor familiei pe ultimele trei luni (adeverinţă salariat/pentru fiecare
membru), anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru
copii.
3. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din
următoarele categorii:
a) orfani sau 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 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 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/medicul de la cabinetul şcolar;
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au
posilibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat, următoarele
condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie,
mai mare de 50 % din salariul minim net pe economie;
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2, în zonele colinare
şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane.
BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă la cerere.
ACTE NECESARE:
ORFANI
- cerere;
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului, dacă acesta
există;
- copii ale certificatelor de deces.
BOLNAVI
- cerere;
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului, dacă acesta
există;
- certificat medical eliberat de medicul specilist şi avizat de medicul de familie,
sau de medicul de la cabinetul şcolar.
MEDIUL RURAL
(care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o
unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu)
- cerere;
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului (pentru elevii
care au vârsta sub 14 ani şi nu au carte de identitate, se va prezenta copia actului
de identitate al unuia din părinţi pentru a face dovada localităţii de domiciliu);
- adeverinţă de la administraţia locală din care să rezulte că elevul nu are
posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu.
SOCIALE VENIT care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare
de 50 % din salariul minim pe economie (1.150 lei brut, respectiv 693 lei net);
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2, în zonele colinare
şi de şes, şi de 40.000 m2, în zonele montane.

ACTE NECESARE
- cerere;
- copia actului de identitate al elevului;
- copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlaţi
membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni
(adeverinţă salariat), anterioare depunerii dosarului;
- adeverinţă din care să rezulte suprafaţa de teren agricol deţinută.
Toate bursele sunt condiţionate, respectiv elevul trebuie să fie promovat şi să aibă
media 10 la purtare.
Bursele de performanţă, de merit şi bursele de studiu se acordă pe perioada cursurilor
şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat.
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolate.
Nu beneficiază de bursă de merit şi studii, elevii din clasele primare.
BURSA DE AJUTOR SOCIAL se poate cumula cu BURSA DE
PERFORMANŢĂ, cu BURSA DE MERIT, sau cu BURSA DE STUDIU.
Termenul limită de depunere a dosarelor de burse este 19 februarie 2021.

