ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSĂ
An școlar 2017-2018
Termen: 25-29 sept. 2017
I. BURSELE DE MERIT
Se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură, au obținut media
generala de cel puțin 8.50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior.
Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele
de început ale învățământului liceal, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii
aflați în celelalte clase ale învățământului liceal.
II. BURSELE DE STUDIU
Se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de
familie pe ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2017), cel mult egal cu salariul minim
pe economie 1.450 lei și care au media generală a anului școlar anterior, peste 7,00 și
nota 10,00 la purtare.
ACTE NECESARE:
Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conțină:
- cerere;
- copie xerox certificat de naștere elev;
- copii xerox certificate de naștere și buletine de identitate, după caz, ale celorlalți
membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor
familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (IUNIE, IULIE și AUGUST)
inclusiv alocația suplimentară pentru copii;
- dosar.
Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite in
veniturile familiei și situația școlară a elevilor.
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în
clasele de început ale învățământului liceal, respectiv începând cu semestrul I pentru
elevii aflați în celelalte clase ale învățământului liceal.
III. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL
ACTE NECESARE:
1. orfani :
- cerere;
- copie xerox certificat de naștere elev;
- copie certificat de deces;
- dosar.

2. bolnavi
- cerere;
- copie xerox certificat de naștere elev/ buletin de identitate;

- copii xerox certificate de naștere și buletine de identitate, după caz, ale celorlalți
membri ai familiei;
- certificatul medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau de
medicul de la cabinetul școlar;
- pentru elevii care suferă de una din bolile specificate in lege;
- dosar.
ACTE NECESARE PENTRU BURSELE SOCIALE :
b). elevi din mediul rural școlarizați într-o altă localitate întrucât nu au
posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu
(nu se vor trece cei cu domiciliul in Ighiș și Târnava)
- TABELE întocmite și semnate de diriginți după modelul de mai jos:
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c). situație materială grea
- cerere;
- copie xerox certificat de naștere elev;
- copii xerox certificate de naștere și buletine de identitate, după caz, ale celorlalți
membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare
depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru
copii (se vor lua in calcul toate veniturile cu caracter permanent);
- venitul pe membru de familie sa nu depășească 725 lei/ membru de familie;
- act doveditor în original cu terenurile agricole deținute și venitul agricol impozabil;
- dosar.
Notă: elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare pe semestrul anterior este mai mica
de 10.
Dosarele de burse se depun la biroul casierie la termenul stabilit mai sus.

