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ACTE PENTRU DOSARUL DE BURSĂ  SOCIALĂ   
2021-2022 SEMESTRUL  I 

 
 

Se acordă la cerere elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii: 

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu 
frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 

a) 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 
care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, 
handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, 
talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în 
considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe 
baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 
familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al 
familiei. 

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de 
medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar; 
 
Modalitatea de acordare 

1. Orfani de ambii părinți; 
2. Orfani de un părinte sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor 

școlare ori 
- bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbți grave, 

insuficiențerenale cronice,astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, 
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul 
HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită 
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; 

b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au 
posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; 

c)  elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 
 

           1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, 
mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 
           2. 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. 
Acte necesare pentru: 

1. Orfani de ambii părinți: 

> cerere 

> copia certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului 
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> copii ale certificatelor de deces 

2.Orfani de un părinte sau bolnavi: deTBC și care se află în evidența dispensarelor 
școlare ori bolnavi de diabet,boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe 
renale cronice,astm bronșic,epilepsie,cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 
miopie gravă,boli imunologices au infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care 
suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap 
locomotor: 

- cerere 
- copia actului de identitate al elevului; 
- certificatul medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau de 
medicul de la cabinetul scolar-pentru elevii cares suferă de una din bolile enumerate mai 
sus; 
- copii ale certificatelor de naștere sau acte de identitate,după caz, ale celorlalți membri ai 
familiei 
3. Acte necesare pentru burse sociale de la pct. b) și c): 

1. - adeverinţe de venit pentru membrii familiei ( adeverinţe în original de salariu net, 
cupoane de pensie, de şomaj,  alte documente care atestă venitul net inclusiv alocatia) pe 
ultimele 12 luni. 
 
2. - adeverinţe de elev sau student pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor 
 
3. - certificate de naştere în copie pentru fraţii preşcolari aflaţi în întreţinerea părinţilor 
 
4. - adeverinţe de venit de la Administraţia Financiară a localităţii de domiciliu 
 
5. - adeverinţe de la Primăria localităţii de domiciliu care atestă suprafeţele de teren 
deţinute de familie 
 
6. - declaraţie autentificată de notar că nu realizeaza venituri pentru cei care nu realizează 
venituri 
 
7. -alte acte (sentinţe de divorţ - copie, certificate de deces –copie) 
 
8. -acte tutoriale pentru cei încredinţaţi tutorilor 
 
VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE - SĂ NU DEPĂŞEASCĂ 693 LEI ( 50% DIN 
SALARIUL MINIM NET PE ECONOMIE- (1.386 LEI)) 
 
Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite 
semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei 
 

CONDIȚII PENTRU TOATE BURSELE SOCIALE 

- PROMOVABILITATE 100% 

- NOTA 10 LA PURTARE 

-  

PERIOADA de  DEPUNERE A  DOSARELOR LA SECRETARIAT   

13 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE 2020 

 
 


