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BURSE ELEVI
Anul școlar 2021-2022, semestrul al II-lea
BURSĂ DE MERIT: 200 LEI
Se acordă elevilor care:- au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel
mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar.
Bursa se acordă pe baza documentelor școlare, la propunerea dirigentului, nefiind condiționată
de depunerea unei cereri în acest sens. (Tabel burse de merit sem II)
BURSĂ DE STUDIU : 150 LEI
Se acordă elevilor care: - au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel
mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar
Pentru obținerea bursei de studiu elevii majori sau părinții/tutorii legal ai elevilor minori depun
o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu
Acte necesare întocmire dosar:
- Cerere tip – de la secretariatul școlii (se poate ridica de la învățător/diriginte);
- Adeverințe de venit de la locul de muncă al părinților, din care să reiasă salariul net pe
ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie, decembrie 2021) sau declarație pe proprie răspundere
la notariat a părintelui care nu realizează venituri;
- Adeverință de venit de la Administrația Financiară;
- Copie certificat de naștere sau copie carte de identitate elev;
- Copie carte de identitate părinți;
- Copie certificat de naștere sau copie carte de identitate frați/surori;
- Adeverință școlară pentru frați/surori, sau adeverință de la facultate, din care să reiasă dacă e
bursier și sumele burselor pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021;
Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 1524 lei.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile
pe care membrii acesteia le realizează permanent inclusiv cele care provin din:
- indemnizații de șomaj
- creanțe legale
- convenții civile de întreținere aflate în execuție
- indemnizații cu caracter permanent
- alocații de stat pentru copii
- alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament
- alte burse pentru elevi în afara celei pentru care se depune dosarul (din care să
rezulte sumele pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021)
- arende
- chirii
- pensii de orice fel
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BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL: 200 LEI
Condiții acordare bursă: Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună, nu
primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.
1. Bursă pentru situație PRECARĂ
- Cerere tip (se poate ridica de la învățător/diriginte);
- Adeverințe de venit de la locul de muncă al părinților, din care să reiasă salariul net pe
ultimele 12 luni (ianuarie–decembrie 2021), sau
- Declarație pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
- Adeverință de venit de la Administrația Financiară;
- Copie certificat de naștere copil/copii’
- Adeverințe de venit de la locul de muncă al părinților, din care să reiasă salariul net pe
ultimele 4 luni (septembrie–decembrie 2021) pentru bursieri în sem.I, iar cei care optează
pentru bursă începând din sem II, adeverințe de venit pentru lunile ianuarie–decembrie 2021;
- Copie carte de identitate părinți;
Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 762 lei.
2. BURSE MEDICALE : 200 LEI
- Cerere tip (se poate ridica de la învățător / diriginte);
- Copie certificat de naștere copil/copii (numai cazurile noi);
- Copie carte de identitate părinți (numai cazurile noi);
- Certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ medicul de la
cabinetul școlar pentru toți elevii aflați în această situație;
3. BURSE PENTRU ORFANI: 200 LEI
- Cerere tip (se poate ridica de la învățător / diriginte);
- Copie certificat de naștere copil/copii;
- Copie carte de identitate părinți;
- Copie certificat de deces al părintelui decedat;
4. BURSĂ RURALĂ pentru elevii care nu au posibilitatea să studieze în localitatea
de domiciliu: 200 lei
Acte necesare întocmire dosar:
- Copie a certificatului de naștere/cărții de identitate al / a elevului;
- Copie act de identitate părinte / susținătorul legal;
Observație: Nu pot beneficia de acest tip de bursă elevii care au posibilitatea să studieze
într-o localitate mai apropiată de domiciliu decât Cluj-Napoca!
Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, bursa de merit sau
bursa de sudiu.
Bursa de merit NU se poate cumula cu bursa de studiu.

Toate documentele vor fi puse într-un dosar plic și se vor
depune la secretariatul liceului de către învățător sau
diriginte, până la data de 31 ianuarie 2022!

