EXTRAS
Din Ordinul 5576/07.10.2011 privind acordarea burselor pentru elevii din învăţământul
preuniversitar de stat.
Art.6.
1) .Bursele de perf ormanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri:
a)-au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale
organizate de MECTS.
b)-s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale.
c)-au obţinut locurile I,II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter
sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.
3.)Bursele de performanţă obţinute conform alin 1. se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în
care s-au obţinut rezultatele menţionate.
4.)În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai
mică de 10.
Art.8.
1.)Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri:
a)-au rezultate deosebite la învăţătură : au obţinut media generală de cel puţin 8.50 şi nota 10 la purtare în anul
şcolar anterior.
b)-au obţinut locurile I,II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi naţionale organizate
de MECTS.
c)-au obţinut locurile I,II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/ concursurilor cultural artistice, cu
caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific organizate de MECTS.
5.)Bursele de merit obţinute conform alin 1. se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au
obţinut rezultatele menţionate.
6.)În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.
Art.9.
1.)Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu lunar pe membru
de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile:
-au media generală peste 7,00 şi nota la purtare 10 în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
Art,11.
Bursele de ajutor social se acordă elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.:
a.)Orfani de ambii părinţi, sau bolnavi TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor medicale şcolare, cei care
suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom,miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi
de virusul HIV sau bolnavi de SIDA, sau cei care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori
reumatism articular, handicap locomotor. 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.
c.)elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
-nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50%
din salariul de bază minim net (601) pe economie:300 lei RON.
-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.
Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentaţii legali ai acestora depun la comisia de atribuire o
burselor din unitatea de învăţământ în termenul stabilit o cerere însoţită de acte doveditoare.
Notă: Dosarele vor fi depuse la secretariat până la data de 1 octombrie a fiecărui an școlar

ACTE NECESARE:
Pct.a) Bursă de boală:
- Cerere
- Copie cerificat naştere elev
- Adeverinţă medicală de la medic specialist, avizată de
medic familie sau medic dispensar şcolar
- Anchetă socială de la Primărie.
- Dosar plic.
Bursă orfan:
-

Cerere
Copie cerificat naştere elev
copie cerificat deces
Dosar plic.

Pct.c) Bursă socială
-

cerere
Copie cerificat naştere elev
Copie certificate naştere/C.I. la toţi membrii familiei
Anchetă socială de la Primărie
Adeverinţă de la Registrul Agricol
Adeverinţă de la Finanţe
Adeverinţă cu venitul realizat în ultimele 12 luni
Dosar plic.

ANUNT
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr.33/2001, se
vor acorda rechizite şcolare pentru elevii din familiile a căror venit
mediu net, acordat pe membru de familie, realizat în luna iulie, este de
până la 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, respectiv
400 lei/ membru de familie.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau
în considerare toate veniturile membrilor acesteia.
1.Pentru stabilirea numărului membrilor de familie se vor
prezenta:
-buletin de identitate – copie
-certificatele de naştere ale copiilor – copie
-actul din care să rezulte calitatea de tutore al titularului- copie.
-certificat de căsătorie – copie
-hotărâre de adopţie sau încredinţare a minorului-copie.
2.Pentru stabilirea veniturilor familiei se vor prezenta, după
caz:
-declaraţie pe propria răspundere, în cazul lipsei de venit.
-talonul de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare
profesională sau alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturile cuvenite
pentru ultima lună completă.
-adeverinţă din care să rezulte venitul brut şi net în luna iulie, realizat
de persoanele încadrate în muncă (salarii, sporuri, premii şi alte
drepturi băneşti sau în natură).
-taloane sau adeverinţe de pensie, ajutor social, în condiţiile legii
pensiilor şi asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru alte
indemnizaţii şi sporuri din luna iulie; se iau în calcul veniturile şi pensile
suplimentare.
-adeverinţă de la Registrul Agricol-Primărie.
-adeverinţă de la Finanţe.
-alte acte doveditoare în conformitate cu reglementările în vigoare.
Dosarele se vor depune la secretariatul şcolii până la data de 01.10. a
fiecărui an școlar

