I.
BURSA DE MERIT:
- au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în primul semestru an
școlar 2020/2021 sau au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și
concursurilor școlare naționale organizate de MEC
Dosarul va conține:
• Cerere
• Copie CI / certificat naștere elev
• Copia diplomelor - acolo unde este cazul
• Extras de cont pentru virament bancar
II. BURSA DE STUDIU :
- au obținut media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestru I, an școlar 2020/2021
și venitul lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele 3 luni (noiembrie 2020, decembrie
2020, ianuarie 2021) să nu depășească salariul minim net pe economie –1386 lei/membru de
familie.
Dosarele vor contine:
1. Cerere
2. Copie Certificat de Nastere / CI elev și ceilalți membri ai familiei
3. Certificatul de căsătorie /divorţ sau deces al părinţilor – unde este cazul
4. Documente justificative ale venitului (în original) pentru lunile noiembrie 2020, decembrie
2020, ianuarie 2021:
- adeverință salariat privind veniturile NETE
- cupon pensie de drept/boală/urmaș,
- șomaj și ajutor de șomaj,
- dovadă indemnizație creștere copil,
- alocației de stat, alocație suplimentară pentru familiile cu mulți copii,
5. Extras de cont pentru virament bancar.
III. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL:
1. 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 suferă de poliartrită juvenilă,
spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor;
Dosarul bursa de orfan va contine:
• Cerere
• Copie CI / Certificat de Nastere – elev
• Certificat de deces
• Extras de cont pentru virament bancar
Dosarul bursa de boala va contine:
• Cerere
• Copie CI / Certificat de Nastere – elev
• Certificat medical tip, original, cu specificatia ”pt. bursa scolara”, eliberat de specialist si
avizat de medicul de familie/medicul Cabinetului scolar
• Extras de cont pentru virament bancar
2. ELEVI DIN MEDIUL RURAL (DOAR DIN CLASELE a IX-a SI a X-a), care sunt
şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de
învățământ din localitatea de domiciliu;
Dosarul bursa pentru elevii din mediul rural va contine:
• Cerere
• Copie CI/dovada domiciliului
• Extras de cont pentru virament bancar

3. ELEVI PROVENIȚI DIN FAMILII care îndeplinesc în mod cumulat următoarele
condiţii:
i. nu realizează un venit net mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie,
mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei – studii medii/ 707 lei –
studii superioare/ 887 lei – construcții);
ii. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de
şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
Dosarul va contine:
• cerere
• copie CI / Certificat de Nastere elev si pentru toti fratii – unde este cazul
• adeverinte scolare de la frati (unde este cazul), cu mentiunea ca primesc/nu primesc bursa
pe ultimele 12 luni
• adeverinta de salariat - de la ambii parinti - cu venitul net mediu lunar pe ultimele 12 luni
• cupon de pensie cu venitul pe ultimele 12 luni
• adeverință de somaj – cu venitul mediu lunar pe ultimele 12 luni
• declaratie de la Notariat ca nu detin terenuri agricole si nu au venituri suplimentare
• daca sunt cazuri cand parintii nu sunt incadrati in munca-adeverinta venituri supuse
impozitului de la ANAF
• extras de cont pentru virament bancar
Notă: ultimele 12 luni se referă la perioada februarie 2020 – ianuarie 2021
ELEVII CARE BENEFICIAZĂ DE BANI DE LICEU SAU BURSĂ PROFESIONALĂ NU
POT BENEFICIA DE BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL, POT BENEFICIA DOAR DE BURSĂ
DE MERIT SAU BURSA DE STUDIU.

