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BURSE AJUTOR SOCIAL – SEMESTRUL I 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

Art. 13. 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;  

b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea 

să studieze într-o unitate de învățământ 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. 
 

Art.15. (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte 

doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

 (2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile 

cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii. 
 

 

ACTE NECESARE 
1. Cerere tip – de la secretariatul școlii; 

2. Declarație pe proprie răspundere ce conține componența familiei și ocupația fiecărui 

membru; 

3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei (certificat de naștere sau 

carte de identitate), cu mențiunea “Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care 

semnează atât dirigintele cât și elevul; 

4. Adeverință în original cu VENITUL NET LUNAR realizat de fiecare membru din familie 

(unde este cazul) pe ultimele 12 luni: septembrie 2020 – august 2021, inclusiv valoarea 

tichetelor de masă. Dacă nu a beneficiat de tichete să se precizeze acest fapt pe adeverință; 

5. Declarație notarială pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile 

respective, cu excepția studenților; 

6. Copie după certificatul de deces, în cazul copiilor orfani de un părinte sau de ambii părinți; 

7. Adeverință de la primărie din care să reiese că familia nu deține terenuri agricole cu o 

suprafață mai mare de 20.000mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000mp, în zonele 

montane; 

8. Adeverință de venit fiscal , de la ANAF pe anul 2020 

9. Adeverință de la instituțiile de învățământ pentru membrii familiei care sunt elevi sau 

studenți. 
 

OBSERVAȚII 

- Elevii care se încadrează la art.13, lit.a) li se acordă bursa de ajutor social pe baza 

certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul 

de cabinet școlar; 

- Venitul mediu net lunar pe membru de familie să nu depășească 693 lei; 

- Familia înseamnă: soțul și soția, copii lor necăsătoriți care locuiesc împreună sau persoane 

necăsătorite care locuiesc împreună cu copii; 

- Perioada de depunere a dosarelor este 13-24 septembrie 2021. 
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Comisia de burse: 

Președinte: 

1. Prof.  Iulia Iftime-Paulescu 

Membrii: 

2. Înv. Maria Zdrenghea 

3. Înv. Doina Suciu 

4. Prof. Cristina Jurj 

5. Prof. Elisabeta Schiau 

6. Prof. Anca Radu 

7. Ec. Cosmin Mihu 
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