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BURSE 2016 – 2017
1. BURSELE DE MERIT - la propunerea dirigintelui - se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin
unul din cazurile următoare:
a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puțin 8.50 şi nota 10 la
purtare în anul școlar 2015 – 2016
b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale
organizate de MENCȘ;
c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/ concursurilor cultural- artistice,
cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MENCȘ, în anul
şcolar 2015 - 2016.
Notă:
Bursele de merit vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite in situaţia şcolară
a elevilor.
Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început
ale învățământului liceal sau profesional (a IX-a), respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii
aflați în celelalte clase ale învățământului liceal sau profesional.
2. BURSELE DE STUDIU - se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe
membru de familie pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim
pe economie (1250 lei )și care îndeplinesc simultan condițiile:
-

au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă
bursa.
Notă:
Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite in veniturile
nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de
început ale învățământului liceal sau profesional (a IX-a), respectiv începând cu semestrul I, pentru
elevii aflați în celelalte clase ale învățământului liceal sau professional

Acte necesare:
Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină:

- cerere
- copia actului de identitate al elevului
- copii Xerox- certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile nete cu caracter permanent ale membrilor familiei pe
ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii;

- certificat fiscal de la administrația financiara ;
3. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele
categorii:
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 poliartrita 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;
Acte necesare:
•

orfani

- dosar
- cerere
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului, dacă acesta există;
- copie a certificatului de deces
•

bolnavi

- dosar
- cerere
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului, dacă acesta există;

- certificatului medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau de medicul de la
cabinetul școlar;

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;
Acte necesare:
- dosar
- cerere;
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului; pentru elevii care au vârsta sub
14 ani şi nu au carte de identitate, se va prezenta copia actului de identitate al unuia din părinţi
pentru a face dovada localităţii de domiciliu;
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, 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:
- dosar
- cerere;
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului; pentru elevii care au vârsta sub
14 ani şi nu au carte de identitate, se va prezenta copia actului de identitate al unuia din părinţi
pentru a face dovada localităţii de domiciliu;
- adeverință cu veniturile nete pe ultimele 12 luni
- adeverință primărie privind terenurile agricole deținute
Modalitatea de acordare
Bursele de ajutor social se acordă elevilor în ordinea descrescătoare a mediei generale din anul sau
semestrul anterior;
Bursele de ajutor social se acordă la cerere, la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial în
funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
Toate bursele sunt condiţionate de media 10 la purtare.

Termen de depunere a dosarelor de burse - 20.10.2016 - la doamna Pop Sorina, la CDI!!!

4. BANI DE LICEU
Dosarele pentru ajutorul ”Bani de liceu” se preiau de către diriginți, se verifică, apoi se predau
doamnei Pop Sorina până la data de 01.10.2016, după înregistrarea cererilor la secretariat. (cererile
tip se găsesc la secretariat!)
Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai
mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp!
Avertizare ISJ BN: Diriginții sunt direct răspunzători de informarea și depunerea în termen a
documentelor necesare obținerii burselor!!!!
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