Actele necesare pentru solicitarea burselor sociale
Data limită de depunere a dosarelor pentru sem.I an şcolar 2017-2018:
22.09.2017
Bursele sociale (venituri mici) se acordă după cum urmează:
1.

Elevilor promovaţi şi care au obţinut nota 10 / calificativul FOARTE BINE la purtare a căror familie nu
realizează pe ultimele 12 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 50 % din
salariul minim net pe economie: 533 ron .
ACTE NECESARE:

o
o
o
o
o
o
o
o

cerere pentru acordarea bursei;
adeverinţă cu salariul net, pe ultimele 12 luni (septembrie 2016-august 2017) pentru ambii
părinţi ai elevului. Nu se primesc adeverinţe care nu conţin specificaţia: salariu net, ştampila şi
data eliberării);
adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (elev, student în sistemul de învăţământ de
stat, cu menţiunile (după caz): bursier - cuantumul bursei/nu primeşte bursă;
adeverinţă de la circa financiară din localitatea de domiciliu - conţinând declaraţie de venituri;
adeverinţă de la Primărie pentru venituri agricole;
hotărâre judecătorească de divorţ, unde este cazul (copie xerox);;
talon de pensie (septembrie 2016-august 2017), unde este cazul (original);
declaraţie de la notariat pentru cei care nu au venituri.

DOSARELE CU ACTE PENTRU BURSELE SOCIALE (VENITURI MICI) SE DEPUN SEMESTRIAL.
2.

Elevilor orfani de ambii părinţi sau de un părinte.
ACTE NECESARE:

o
o

3.

cerere pentru acordarea bursei;
acte doveditoare: certificate de deces.

Elevilor bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV sau
bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular,
handicap locomotor
ACTE NECESARE

o
o

cerere pentru acordarea bursei;
certificat eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul
şcolar.

Elevii care se încadrează pentru acordarea burselor prevăzute la punctele 1, 2 şi 3 trebuie să fie promovaţi şi să
aibă nota 10 / calificativul FOARTE BINE la purtare.
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Actele necesare pentru solicitarea burselor de
performanţă/merit
Data limită de depunere a dosarelor pentru sem.I an şcolar 2017-2018:
22.09.2017
Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II, III la ETAPELE
NAŢIONALE ale olimpiadelor , concursurilor şcolare naţionale, competiţii/concursuri cultural
artistice, cu caracter sportiv, tehnico-ştiinţifice, de nivel naţional organizate de MEN.
ACTE NECESARE:
-

cerere către director
copie xerox de pe diplomă (copia va fi însoţită de original)
În perioada de acordare a bursei elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un
semestru este mai mică de 10.

Bursele de merit se acordă elevilor care:
-

-

au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior,
respectiv în primul semestru al anului şcolar pentru elevii din clasa a V-a. Acte necesare:
tabel nominal elevi cu medii generale şi note la purtare depus de către diriginţii claselor
V-VIII.
au obţinut locurile I,II,III la ETAPELE JUDEŢENE ale olimpiadelor şi concursurilor naţionale
organizate de MEN. Acte necesare:
au obţinut locurile I,II,III la ETAPELE JUDEŢENE la competiţii/concursuri cultural artistice,
cu caracter sportiv, tehnico-ştiinţifice, de nivel naţional organizate de MEN. Acte
necesare: cerere către director, copie xerox de pe diplomă (copia va fi însoţită de
original).
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Actele necesare pentru solicitarea burselor de studiu
Data limită de depunere a dosarelor pentru sem.I an şcolar 2017-2018:
22.09.2017

Bursele 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 minim pe economie ţi care îndeplinesc simultan
condiţiile: au media generală peste 7 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se
acordă bursa. Pentru clasele a V-a bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea.
ACTE NECESARE:
-

cerere către director
adeverinţe pe ultimele 3 luni cu venitul lunar NET (venitul lunar mediu pe membru de
familie pe ultimele 3 luni să fie cel mult egal cu salariul minim net pe economie: 1065 lei.

DOSARELE CU ACTE PENTRU BURSELE DE STUDIU SE DEPUN SEMESTRIAL.
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