ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!
În conformitate cu H.G. nr. 5576/07.10.2011, documentele pentru bursele de ajutor social și bursele
de studiu se revizuiesc semestrial.
Dosarele pentru bursele sociale și de studiu vor fi preluate de informaticianul școlii și de președintele
Comisiei de burse, dna prof. Colțănel Mihaela.
Dacă dosarele pentru BURSE SOCIALE există deja, pentru semestrul I, atunci se vor depune doar
adeverințe de venit net, astfel încât să fie acoperită perioada 1 februarie 2018 – 31 ianuarie 2019(cele mai
multe dosare au acoperită perioada 1.02 – 31.08.2018).
Dacă dosarele pentru BURSE de STUDIU există deja, pentru semestrul I, atunci se vor depune doar
adeverințe de venit net, astfel încât să fie acoperită perioada 1 noiembrie 2018 – 31 ianuarie 2019.
Perioadă de depunere sau de completare a dosarelor: 12.02 – 20.02.2019
Observații:

Pentru bursa de merit(minim 8.50 media generală la învățătură și 10 la purtare) NU se
depune cerere la Comisia de burse. Aceasta se va completa la prima ședință cu părinții(doar
pentru elevii de gimnaziu).

1. Condiții de acordare
a) locul I, II, III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor MECTS
- conform listei, actualizată anual până la 1 octombrie
b) calificare la loturile MECTS pentru competițiile internaționale
c) locul I, II, III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice,
sportive, tehnico-științifice MECTS – conform listei, actualizată anual
2. Perioada de acordare
Perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele de la pct.1.
3. Condiții de păstrare a bursei
Elevii promovați și cu nota 10 la purtare .
4. Documente necesare :
- cerere;
- copia diplomei de la olimpiada sau concursul școlar național organizate de
MEN locurile I, II, III;
- dovada calificării în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile
internaționale
- copia diplomei de la etapele naționale ale competițiilor / concursurilor cultural
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico–științific de nivel național organizate
de MECTS locurile I, II, II

1. Condiții de acordare
a) media 8,50 și 10 la purtare în semestrul I pentru clasele a V-a;
media generală 8,50 și 10 la purtare în anul anterior pentru elevii din celelalte clase VIVIII;
b) locul I, II, III ,la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor MECTS
c) locul I, II, III, la etapele județene ale competițiilor/concursurilor culturalartistice, sportive, tehnico-științifice MECTS
2. Perioada de acordare

a)

pentru cazul 1.a):
i. începând cu semestrul II pentru clasele a V-a;

ii. începând cu semestrul I pentru clasele VI – VIII;
b) pentru cazurile 1.b), c): perioada anului școlar următor celui în care
s-au obținut rezultatele
3. Condiții de păstrare a bursei
a) pentru cazul 1.a): revizuire semestrială in funcție de situația școlară;
b) pentru cazurile 1.b), c): nota 10 la purtare pe semestru;
4. Documente necesare :
- cerere;
- copia diplomei de la olimpiada sau concursul școlar județean organizate de MEN
locurile I, II, III;
- copia diplomei de la etapele județene ale competițiilor / concursurilor cultural artistice,
cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico–științific de nivel național organizate de MEN
locurile I, II, III

1. Condiții de acordare
Venit lunar mediu/membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult = salariul minim pe economie

ȘI
Media generală peste 7 la purtare în semestrul anterior
2. Perioada de acordare
a) începând cu semestrul II pentru clasele a V-a;
b) începând cu semestrul I pentru celelalte clase;
3. Condiții de păstrare a bursei
Revizuibile semestrial în funcție de modificările veniturilor și situația școlară.
4. Documente necesare :
- cerere;
- adeverințe de venit pentru ultimele 3 luni, taloane pensie, șomaj şi alocație, adeverința de
elev și certificate de naștere de la frați/surori, acte de identitate părinți, declarații notariale,
adeverințe că nu dețin terenuri agricole etc.

Se acordă la cerere, în funcție de situația materială a familiei.
Se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial în funcție de
modificările intervenite în veniturile lunare nete.
1. Condiții de acordare
a) Orfani
Bolnavi :
TBC și în evidența dispensarelor școlare
diabet, boli maligne, sindrom malabsorbție gravă, insuficiență renală cronică, astm
bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cr.,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, HIV, SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită
anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor,
tulburări din spectru autist, boli hematologice ( hemofilie, talasemie, etc), surditate, fibroză
chistică.
Certificat - medic specialist avizat de medic familie/școlar.
b) elevi din mediul rural, școlarizați într-o altă localitate, fără posibilitatea de a studia în
localitatea de domiciliu.
c) elevi proveniți din familii care :

- venit net mediu lunar / membru de familie / ultimele 12 luni mai mic de 50 % din salariul
minim net / ec.
ȘI
- nu dețin terenuri mai mari de 20000 mp / colinar , șes ; 40000 mp / munte
Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii
familiei inclusiv alocația suplimentară pentru copii.
Actele doveditoare se depun în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
2. Documente necesare :
- cerere;
- ORFANI :
copia certificatului de deces a părintelui decedat
- MEDICALĂ : originalul certificatului medical
- ELEVI DIN MEDIUL RURAL: copie CI
- VENITURI MICI : adeverințe de venit pentru ultimele 12 luni, taloane pensie, șomaj si
alocație, adeverință de elev și certificate de naștere de la frați/surori, acte de identitate părinți ,
declarații notariale , adeverințe ca nu dețin terenuri agricole, ancheta socială eliberată de
Primăria pe raza căruia se află domiciliul etc.
DISPOZIȚII FINALE
1.Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii EN8.
2.Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare în următoarele cazuri:
a) Elevi promovați sau corigent / 1 disciplină şi au 10 la purtare.
b) Absolvenți gimnaziu care fac dovada admiterii la liceu.
c) Elevi repetenți din motive medicale.
3. Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare
mai mare sau care se acorda pentru o perioadă mai mare de timp.
4. Prin excepție, elevii care primesc bursă de studiu pot primi și burse de performanță sau de
merit.

Aprobat,
DIRECTOR
CERERE PENTRU BURSĂ
Numele și prenumele părintelui/tutorelui _________________________________________
Numele și prenumele elevei/elevului ____________________________________________
Clasa ________________________________________, în anul școlar 2018-2019
Media generală în semestrul I a fost ________________________________
Media la purtare în semestrul I a fost _______________________________
Prin prezenta, vă rog să-i acordați fiului/ fiicei mele bursă de __________________, semestrul ____,
anul școlar 2018-2019. Fiica mea/fiul meu are _____ frați și ______ surori.
Anexez următoarele documente, dintre cele precizate la Observații:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Precizare pentru
Observații


BURSA DE STUDIU:

- adeverințe de venit pentru ultimele 3 luni, taloane pensie, șomaj și alocație, adeverința de elev și
certificate de naștere de la frați/surori, acte de identitate părinți, declarații notariale, adeverințe că nu dețin
terenuri agricole etc.


BURSA DE AJUTOR SOCIAL:

- ORFANI - copia certificatului de deces a părintelui decedat;
- MEDICALĂ - originalul certificatului medical;
- VENITURI MICI - adeverințe de venit pentru ultimele 12 luni, taloane pensie, șomaj și alocație,
adeverință de elev și certificate de naștere de la frați/surori, acte de identitate părinți, declarații notariale,
adeverințe că nu dețin terenuri agricole, ancheta sociala eliberata de primăria pe raza căruia se află
domiciliul etc.
- MEDIUL RURAL - copie după cartea de identitate

Data solicitării: ________________________
Diriginte,

Părinte,

Aprobat,
DIRECTOR

CERERE PENTRU BURSĂ DE MERIT
Subsemnatul (a) …………………………………..………...................……………………………………… domiciliat
în ……………..................…,strada ……….......................................................………………. nr. …..…. bl. …..…,
sc.……, et. ….., ap. …, sector/judeţ …………….....…….,telefon …………………………………., în calitate de
părinte/tutore/reprezentant legal al elevului (ei)………………………………………….....................……………/ din
clasa ……………, de la Școala Gimnazială Nr. 59, vă rog să aprobaţi acordarea bursei de merit fiicei
mele/fiului meu, conform art. 8 alin. 1) din OMECTS 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pe semestrul al II-lea, an şcolar 20182019.
Menționez că:
- media generală la sfârşitul semestrului I, anul școlar curent, este.....................................
- media la purtare la sfârşitul semestrului I, anul școlar curent, este.....................................
Data solicitării: ________________________
Semnătura părintelui,
CERTIFIC EXACTITATEA DATELOR
DIRIGINTE: Nume şi prenume …….........…………………………
Semnătura ………………………….

