CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
ORDIN 5576/07.10.2011, ORDIN 3480/26.03.2018, LEGEA 38/17.01.2019

I.

BURSELE DE MERIT (100 lei/ luna) se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin
unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la
purtare la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 şi sfârşitul semestrului I an şcolar 2021-2022
(pentru semestrul al II-lea);
b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale
organizate de M.E.N în anul școlar 2020-2021;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competitiilor/ concursurilor cultural-artistice,
cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de M.E.N în anul scolar 2020 - 2021.
Acte necesare:
- cerere
- tabel nominal/clasă cu media generală din anul precedent și nota la purtare (pentru semestrul I)
sau cu media pe semestrul I (pentru semestrul II) semnat de către diriginte.
- Copie xerox după diploma obţinută la etapa judeţeană – pt. lit. b) și c)
- extras de cont pentru virament bancar (pe numele copilului, la Banca Transilvania)
- dosar plic
! OBS. Bursele de merit obținute în situația a) se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii
aflați în clasa a IX-a, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase.
! OBS. Elevii din clasa a IX-a, care au obținut rezultatele menționate la punctele b) sau c) depun
cerere și copie după diploma obținută.
!OBS. Bursele de merit obținute în situațiile b) și c) se acordă pe perioada anului școlar care urmează
anului în care s-au obținut rezultatele menționate.

II.

BURSELE DE STUDIU (85 lei/ lună) se acordă elevilor care îndeplinesc simultan
următoarele condiții:

a) au media generală peste 7.00 și nota 10 la purtare în anul școlar 2020– 2021, respectiv pe
semestrul I (pentru bursa acordată pe semestrul II);
b) au un venit lunar net mediu pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii
dosarului (iunie, iulie, august – pentru semestrul I, respectiv: octombrie, noiembrie, decembrie –
pentru semestrul II), cel mult egal cu salariul minim pe economie (1386 lei/lună/membru de
familie);
Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în functie de modificarile intervenite în veniturile familiei și în
situația școlară a elevilor.

-

Acte necesare:
cerere tip;
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-

-

copia actului de identitate al elevului;
copii xerox după certificatele de naștere sau actele de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai
familiei;
acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent (inclusiv alocația
suplimentară pentru copii) ale membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii
dosarului:
 adeverință cu venitul net pe ultimele 3 luni ale fiecarui părinte sau orice act oficial din care să
rezulte veniturile familiei;
 adeverință șomaj (dacă este cazul);
 dacă unul dintre părinţi/ambii nu lucrează depun declaraţie notarială că în lunile (iunie, iulie,
august- semestrul I), (octombrie, noiembrie, decembrie - semestrul al II-lea) nu au realizat nici
un venit.
 declaraţie pe propria răspundere că nu au alte venituri impozabile
dosar plic

! OBS. Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii din clasa a IX-a,
respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase.

III.

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL (80 lei/lună) 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 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 pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de
medicul specialist in care sa se specifice -pentru bursa medicală- şi avizat de medicul de
familie/medicul de la cabinetul şcolar.
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 PROVENIȚI DIN FAMILII CARE ÎNDEPLINESC, CUMULAT, URMĂTOARELE
CONDIȚII:
1. realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mic de
50%
din
salariul
minim
net
pe
economie
(693
lei);
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.
! OBS. Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu
frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu
depăşesc 75% din salariul minim net pe economie (1039,5 lei).
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Acte necesare:
a) Orfani (80 lei/lună)
1. Cerere (SE REÎNNOIEŞTE!!);
2. copie după certificatul de deces (DACĂ NU A MAI AVUT BURSĂ ÎN SEM I!!)
3. copie certificat de naștere elev (DACĂ NU A MAI AVUT BURSĂ ÎN SEM I!!)
4. dosar plic
! OBS. În semestrul al II-lea , an şcolar 2021-2022, se depune numai o cerere de solicitare a bursei.
a) Bolnavi (80 lei/lună)
1. cerere (SE REÎNNOIEŞTE!!);
2. copia actului de identitate al elevului,
3. certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de
la cabinetul școlar;
4. dosar plic
! OBS. În semestrul al II-lea, an şcolar 2021-2022, se depune numai o cerere de solicitare a bursei.
b) Mediul rural (80 lei/lună)
1. cerere (SE REÎNNOIEŞTE!!);
2. copia actului de identitate al elevului (SE REÎNNOIEŞTE!!);
3. adeverință de la primărie din care să rezulte că nu au posibilitatea să studieze în localitatea de
domiciliu.
4. dosar plic
! OBS. În semestrul al II-lea, an şcolar 2021-2022, se depune numai o cerere de solicitare a bursei.
Sociale venit (80 lei/lună)
cerere;
copia actului de identitate al elevului;
copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
adeverință cu venitul net pe ultimele 12 luni al fiecarui părinte;
adeverință de somaj (unde este cazul);
declaraţie notarială daca unul/ambii părinţi nu sunt încadraţi în muncă, nu primesc retribuţii sociale,
nu primesc ajutor de şomaj, nu primesc nici un fel de pensie
7. adeverință de la Administratia financiară cu veniturile impozabile
8. adeverinta de la Primarie pentru deținere de teren agricol;
9. dosar plic
d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 TOATE TIPURILE DE BURSE SUNT CONDIȚIONATE DE MEDIA 10 LA PURTARE!!
 ELEVII CARE NU AU MAI AVUT BURSĂ, ÎN SEMESTRULUL I, ANUL ŞCOLAR 2021-2022, TREBUIE SĂ
ANEXEZE LA CERERE ŞI EXTRASUL DE CONT! DOAR BANCA TRANSILVANIA!

 Bursele se acordă în fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregătirii și
susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada
pregătirii practice.
 Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare.
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 Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de
studiu.

IV.

BURSA „BANI DE LICEU” (250 lei/lună) - se acordă elevilor ale căror familii
realizează un venit lunar brut pe membru de familie realizat în lunile IUNIE, IULIE şi
AUGUST de maximum 500 RON.

Acte necesare:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Cerere-tip
Copie după C.I./B.I.al elevului care solicită BANI de LICEU
Copie după certificatele de naştere sau C.I./B.I.ale părinţilor şi fraţilor.
Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei,
bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă,
sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie
congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul
HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau
reumatism articular, handicap locomotor.
Adeverinţe din care să rezulte că fraţii/surorile sunt elevi/studenţi, eliberate de instituţiile de
învăţământ unde studiază aceştia.
Acte doveditoare în original privind veniturile BRUTE ale membrilor familiei realizate în ultimele
3 luni anterioare depunerii cererilor;
Declarație notarială pentru părinții care nu realizează niciun venit
Adeverinţă de la primărie din care să rezulte suprafaţa de pământ deţinută sau lipsa ei – (formular
tipizat obţinut de la primărie).
Anchetă socială făcută de primărie.

V.1. BURSA DEDEMAN (450 lei/lună) – se acordă elevilor care întrunesc simultan următoarele
condiții:
a) au domiciliul stabil in mediul rural;
b) sunt înmatriculati în clasa a IX -a anului scolar curent;
c) au fost admisi cu o medie de cel putin 8 (opt)
și se regăsesc într-una dintre următoarele situații:
a) sunt orfani de unul sau ambii părinți;
b) provin din casele de copii sau plasament familial;
c) familia nu realizează pe ultimele 6 luni un venit lunar net mediu mai mare decat 300 lei pe
membru de familie (in calculul venitului nu intra alocatia de stat pentru copii ).
Acte necesare:
a) pentru elevii orfani de unul din parinti :
1. cerere- tip
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2. copie dupa certificatul de nastere sau dupa cartea/ buletinul de identitate a elevului; copii dupa
certificatele de deces ale parintelui/ parintilor;
3. copie dupa actul de identitate al parintelui care este in viata, pentru copiii orfani de un parinte si in a
carui intretinere sunt;
4. recomandare de la directorul scolii sau dirigintele clasei unde elevul a absolvit clasa a VIII-a, in care
sa se mentioneze situatia familiala (in limita cunoasterii acesteia) a elevului precum si evolutia
acestuia pe parcursul ciclului gimnazial;
5. adeverinta de la liceu care sa ateste media de admitere in clasa a IX-a.
Elevii orfani de ambii parinti vor prezenta doar documentele prevazute la punctele 1,2,3,5 si 6
b) pentru elevii provenind din casele de copii sau plasament familial;
1. cerere tip;
2. copie dupa certificatul de nastere sau dupa cartea/ buletinulde identitate; adeverinta din care
sa rezulte ca elevul provine din casa de copii sau centru familial; copie a hotararii judecatorești
din care rezulta ca solicitantul se afla în plasament fami lial;
3. recomandare de la directorul scolii sau dirigintele clasei unde elevul a absolvit clasa a VIII-a in care
sa se mentioneze situatia familiala (in limita cunoasterii acesteia) a elevului precum si evolutia
acestuia pe parcursul ciclului gimnazial;
4. adeverinta de la liceu care sa ateste media de admitere in clasa a IX-a.
c) pentru elevii cu venituri lunare nete medii mai mici decat 300 lei pe membru de familie.
1. cerere tip
2. copie dupa certificatul de nastere sau dupa cartea/ buletinul de identitate a elevului; copii dupa
actele de identitate ale parintilor;
3. documente justificative privind veniturile nete ale parintilor elevului realizate pe ultimele 6 luni care
se iau in calcul;
4. documente justificative (de la Primarie) privind veniturile obtinute din exploatarea proprietatilor
familiei (venituri nete din activitati de exploatare a terenurilor agricole, a padurilor, chirii);
5. documente justificative (de la Administratia Financiara) privind veniturile nete obtinute din activitati
autorizate;
6. copii dupa documentele de identitate ale celorlalti membri ai familiei aflati în întretinere legala si
adeverinte, pentru fiecare dintre acestia, prin care se atesta calitatea de întretinuti (ex. elevi, studenti
pana la varsta de 26 de ani, persoane cu dizabilitati);
7. recomandare de la directorul scolii sau dirigintele clasei unde elevul a absolvit clasa a VIII-a in care
sa se mentioneze situatia familiala (in limita cunoasterii acesteia) a elevului precum si evolutia
acestuia pe parcursul ciclului gimnazial;
8. adeverinta de la liceu care sa ateste media de admitere in clasa a IX-a;
9. pentru situatiile in care exista suspiciuni rezonabile, Asociatia Dedeman poate solicita elevului sa
prezinte raportul de ancheta sociala, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care sa reiasa
situatia exacta a familiei acestuia. Ancheta sociala este obligatorie in cazul in care parinții elevului
lucreaza sau domiciliaza in strainatate
! OBS. Dosarele pot contine si documente doveditoare ale participarii la diferite olimpiade si activitati
extracurriculare la care elevul a obtinut rezultate deosebite.

!OBS. Bursa se suspenda in cazul in care:
- elevul este exmatriculat;
- renunta la frecventarea cursurilor;
- inregistreaza 20 de absente nemotivate intr-un semestru; inregistreaza corigente la una
sau mai multe materii;
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situatia materiala a acestuia se schimba si nu se mai incadreaza in limitele prevazute
pe parcurs se constata ca au fost furnizate intentionat date eronate cu privire la situatia
materiala in dosarul prin care se solicita bursa.
in cazul obtinerii unei medii generale semestriale mai mici de 8 (opt)
nu trimite rezultatele școlare dupa fiecare semestru școlar, 1n termen de 15 zile de la
terminarea semestrului, respectiv primirea mediilor.

V.2. CONTINUITATE BURSA DEDEMAN - pentru persoanele care au beneficiat de
bursa in anul scolar 2020-2021 și indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) se incadreaza in continuare in conditiile generale prevazute la V.1.
b) au incheiat anul scolar anterior cu medie generala peste 8 (opt) ;
c) nu au avut intreruperi in acordarea bursei pe anul scolar anterior din

cauza suspendării.

Acte necesare:
a) pentru elevii orfani:- doar adeverinta tip privind situatia scolara din anul anterior
b) pentru elevii provenind din casele de copii sau plasament familial: adeverinta de la liceu privind
situatia scolara a elevului in anul scolar anterior

c) pentru elevii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decat 300 lei:
- documente justificative privind veniturile nete ale parintilor elevului, realizate pe ultimele 6 luni
- documentejustificative (de la Primarie) privind veniturile obtinute din exploatarea proprietatilor familiei
(venituri nete din activitati de exploatare a terenurilor agricole, a padurilor, chirii);
- documente justificative (de la Administratia Financiara) privind veniturile nete obtinute din activitati
autorizate;
- copii dupa documentele de identitate ale celorlalti membri ai familiei aflati în întretinere legala si
adeverinte, pentru fiecare dintre acestia, prin care se atesta calitatea de întretinuti (ex. elevi, studenti
pana la varsta de 26 de ani, persoane cu dizabilitati);
- adeverinta de la liceu privind situatia scolara a elevului in anul scolar anterior.

V.

BURSE PENTRU ELEVII CU CES

In conformitate cu prevederile art.129, aliniat 7 din Legea nr.272/2004 republicata si art.51, aliniat 2 din
Legeanr.1/2011, copiii si tinerii cu CES au dreptul la:
-

Alocatie de hrana :




0-3 ani , in cuantum de 12,00 lei/zi,
3-26 ani, in cuantum de 12,00 lei/zi.

-

Cazarmament (îmbrăcăminte, încăltăminte, material igienico-sanitare, rechizite/manual, jucării,
transport, material cultural-sportive):



0-3 ani , în cuantum de 366 lei/an
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3-7 ani , în cuantum de 498 lei/an
7-14 ani, în cuantum de 611 lei/an
14-18 ani, în cuantum de 754 lei/an
18-26 ani, în cuantum de 844 lei/an

Acte necesare:
-

Cerere-tip;
Copie act identitate copil
Copie acte de identitate părinți/ reprezentant legal,
Certificatul de încadrare în grad de handicap
Certificatul de orientare școlară,
Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă ca nu obține aceste drepturi de la altă instituție.

 DOSARELE/ CERERILE DE BURSE SE DEPUN ÎN FIECARE SEMESTRU, CU EXCEPȚIA
BURSEI DE PERFORMANȚĂ, A PROGRAMULUI „BANI DE LICEU”, ȘI A BURSELOR
CES.

Comisia de burse:
Prof. Șchiop Alina-Elisabeta – responsabil
Secretar șef Maria Moldovan - membru
Prof. Răcătăianu Florentina - membru
Prof. Bîlc Ioana - membru
Prof. Curea Camelia - membru

TOATE DOCUMENTELE SE DEPUN ÎN FORMAT
FIZIC, LA ȘCOALĂ. NU SE TRIMIT ONLINE!
TERMEN
LIMITĂ
PENTRU
DEPUNEREA
DOSARELOR: LUNI, 20.09.2021
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