
1 

 

INFORMATII BURSE 
 

 

1. Burse de performanță 

 Condiții de acordare: 
-  Elevi care au obținut locurile I / II / III la etapele naționale ale: olimpiadelor / competițiilor / concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv, sau tehnico-științific organizate de MECTS și nota la purtare: 10 

 Acte necesare 

 Cerere (în care se menționează și toate documentele anexate la dosar) – cu viza dirigintelui privind nota la 

purtare; 

 Copii după diplome; 

 Copie C.I. elev 

 

2. Burse de merit  

 Condiții de acordare: 
-  Media generală mai mare de 8,50 și media 10 la purtare in anul scolar precedent sau in semestrul I (pentru 

elevii claselor a IX-a se acorda incepand cu semestrul al II-lea) 

                sau 

-  Locurile I / II / III la etapele județene ale: olimpiadelor /concursurilor școlare / competițiilor / concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv, sau tehnico-științific organizate de MECTS și media 10 la purtate. 

Acte necesare: 

 Cerere (în care se menționează și toate documentele anexate la dosar ) – cu viza dirigintelui privind media 

generală și nota la purtare; 

 Copie C.I. elev 

 

3. Burse de studiu 

 Condiții de acordare: 
- Venitul lunar pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie; 

- Media generală peste 7.00 și media 10 la purtare; (pentru elevii claselor a IX-a se acorda incepand cu semestrul 

al II-lea) 

Acte necesare: 

 Cerere (în care se menționează și toate documentele anexate la dosar) – cu viza dirigintelui privind media 

generală și nota la purtare; 

 Documente care să ateste veniturile : adeverință salariu pe ultimele 3 luni, sau, după caz : talon șomaj, 

talon pensie, copie talon pensie alimentară, document eliberat de primărie care să ateste că nu beneficiază 

de ajutor social, declarație notarială (pentru persoanele fără venit) - mama și tata ; 

 Adeverințe de la circa financiară că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din salarii – mama 

și tata; 

 Copii după : C.I. a elevului, a părinților, sau, după caz, copie certificat de deces, copie hotărâre de divorț ; 

 Copii după certificatele de naștere pentru toți frații; 

 Adeverințe de elev - pentru frații aflați la școală. 

 

4. Burse de ajutor social 

 

I. Burse orfan 

Condiții de acordare (cumulativ): 
  - Orfan; 

  - Elevi promovați și cu nota 10 la purtare 
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Acte necesare: 

 Cerere (în care se menționează și toate documentele anexate la dosar) – cu viza dirigintelui privind 

promovabilitatea și nota la purtare. 

 Copie după certificatul de deces; 

 Copie după C.I. a elevului 

 

II. Burse medicale 

 Condiții de acordare (cumulativ): 
- Elevi promovați și cu nota 10 la purtare 

- Bolnavi de TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, astm bronșic, glaucom, miopie gravă, 

insuficiențe renale cronice, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, boli imunologice, infestati 

HIV/bolnavi de SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor 

Acte necesare : 

 Cerere (în care se menționează și toate documentele anexate la dosar) – cu viza dirigintelui privind 

promovabilitatea și nota la purtare. 

 Certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar; 

 Copie după C.I. elev 

 

III. Burse elevi din mediul rural 

 Condiții de acordare (cumulativ) : 
- Elevi promovați și cu nota 10 la purtare 

- Elevi proveniți din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea sa studieze 

într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; 

 Acte necesare : 

 Cerere (în care se menționează și toate documentele anexate la dosar) – cu viza dirigintelui privind 

promovabilitatea și nota la purtare. 

 Copie C.I. a elevului și părinților 

 Declarație a unuia din părinți, însoțită de documente justificative, că elevul nu are posibilitatea să studieze 

în localitatea de domiciliu . 

 

IV. Burse venituri mici 

 Condiții de acordare (cumulativ): 
- Venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie mai mic decât 50% din salariul minim net pe 

economie; 

-  Nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp în zonele colinare și de șes și de 40 000 mp în 

zonele montane; 

-  Elevi promovați și cu nota 10 la purtare 

 Acte necesare: 

 Cerere (în care se menționează și toate documentele anexate la dosar) – cu viza dirigintelui privind 

promovabilitatea și nota la purtare. 

 Documente care să ateste veniturile : adeverință salariu pe ultimele 12 luni, sau , după caz: talon șomaj, 

talon pensie, copie talon pensie alimentară, talon alocatie suplimentara (daca este cazul), document 

eliberat de primărie care să ateste că nu beneficiază de ajutor social, declarație notarială (pentru persoanele 

fără venit) - mama și tata ; 

 Adeverințe de la circa financiară că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din salarii – mama 

și tata; 

 Copii după: C.I. a elevului, a părinților, sau, după caz, copie certificat de deces, copie hotărâre de divorț; 

 Copii certificat de naștere pentru toți frații; 

 Adeverințe de elev - pentru frații aflați la școală. 
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V. Burse de ajutor social ocazional – 1 dată pe an 

Condiții de acordare (cumulativ) : 
- Venitul net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie să nu depășească 75% din salariul minim net pe 

economie; 

- Elevi promovați și cu nota 10 la purtare 

Acte necesare :  

Aceleași ca la punctul IV. (Burse venituri mici).

 

 

NOTĂ 
 Toate bursele se revizuiesc semestrial. 

 Dosarele complete se depun la secretariat, în primele 10 zile de la începutul anului școlar, respectiv de la începutul 

semestrului II. 

 Toate documentele se depun într-un dosar cu șină, în ordinea menționată mai sus. 

 Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare (inclusiv pe perioada susținerii examenului de bacalaureat și pe 

perioada pregătirii practice). 

 Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, elevilor care au promovat anul școlar, celor care 

sunt corigenți la o singură disciplină și au media 10 la purtare, sau elevilor repetenți din motive medicale, dovedite cu 

acte medicale. 

 La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile permanente realizate de 

membrii familiei, inclusiv alocațiile suplimentare. 

 Un elev nu poate primi două burse simultan. 

 Informatii suplimentare pot fi accesate pe site-ul liceului www.colegiulionsocolescu.ro la sectiunea Elevi> Burse 

 Dosarele se inregistreaza la secretariat, de catre diriginti, pana la data de 20.09.2013(inclusiv), si apoi se 

predau Comisiei de acordare a burselor pana in 23.09.2013(cu tabel nominal la fiecare clasa). Pana in data de 

25.09.2013 Comisia va analiza dosarele, urmand ca in zilele de 26-27.09.2013 elevii sa-si definitiveze eventualele 

dosare incomplete. 
 

 In toate cererile se vor preciza urmatoarele date: clasa, tipul de bursa solicitat, precum si toate documentele 

anexate la dosar. 

 Salariul minim brut pe economie incepand cu data de 01.01.2013 a fost de 750 lei, iar incepand cu data de 

01.07.2013  este de 800 lei. Salariul minim net variază în funcție de deducerea personala. 
 

http://www.colegiulionsocolescu.ro/

