În anul şcolar 2020-2021 elevii pot beneficia
conform Ordinului 5576/2011 actualizat
de următoarele burse:
1. Burse de performanță (130 lei/lună) - nu e cazul in acest an
Pot beneficia elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor şi
concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.N. în anul şcolar 2019-2020, doar dacă nota
la purtare este 10(zece);
Acte necesare:
• cerere tip (diriginte)
• copie act identitate valabil
• copie după diploma obținută la olimpiadă sau concurs, faza națională
• Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (doar pt conturile noi)
2. Burse de merit (100 lei/lună)
Pot beneficia elevii care au media generală în anul şcolar 2019-2020 mai mare de 8.50 sau
dacă au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare naţionale organizate de M.E.N. în anul şcolar 2019-2020, doar dacă nota la purtare
este 10(zece);
Acte necesare:
• Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania ( doar conturile noi)
3. Burse de studiu (85 lei/lună)
Pot beneficia elevii care au media generală în anul şcolar 2019-2020 mai mare de 7.00 şi au
un venit mediu net pe ultimele 3 luni mai mic decât venitul minim net pe economie (1263
lei) / lună/ membru de familie, doar dacă nota la purtare este 10(zece);
Acte necesare:
• cerere tip (diriginte)
• copii acte identitate valabile pentru toți membrii familiei
• adeverințe de venit (inclusiv bonurile de masă) ale membrilor familiei, care nu sunt elevi
sau studenți, pentru lunile iunie, iulie, august 2020.
• Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (doar pt conturile noi)
4. Burse sociale (80 lei/lună)
Pot beneficia elevii care au un venit net mediu /membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai
mic de 50% din salariul minim net pe economie (631,5 lei) și 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, doar dacă nota la purtare este 10(zece).
Acte necesare:
• cerere tip (diriginte)
• copii acte identitate valabile pentru toți membrii familiei
• adeverințe de venit (inclusiv bonurile de masă) ale membrilor familiei, care nu sunt elevi
sau studenți, pentru lunile septembrie 2019 - august 2020;
• adeverințe de elev/student ale fraților/surorilor care sunt integrați în sistemul de învățământ
de zi
• Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania ( doar pt conturile noi)
Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an și elevilor de la cursurile cu
frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de
familie nu depăsesc 75% din salariul minim net pe economie.

5. Burse medicale (80 lei/lună)
Pot beneficia elevii 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; doar dacă au
nota la purtare 10(zece);
Acte necesare:
• cerere tip (diriginte)
• copie act identitate valabil
• certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie și medicul de la
cabinetul şcolar
• Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (doar pt conturile noi)
6. Burse orfani (80 lei/lună)
Pot beneficia elevii orfani de unul sau ambii părinţi, doar dacă au nota la purtare 10(zece);
Acte necesare:
• cerere tip (diriginte)
• copie act identitate valabil
• copie după certificatul de deces
• Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (doar pt conturile noi)
7. Burse pentru navetă (80 lei/lună)
Pot beneficia elevii care nu pot fi școlarizati în localitatea de domiciliu.
Acte necesare:
• cerere tip (de la secretariat)
• copie act identitate valabil
• adeverință de la primărie că elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu
doar pentru elevii claselor V-VIII.
• Extras de cont cu codul IBAN la Banca Transilvania (doar pt conturile noi)

Notă:

1. Bursa de studiu se poate cumula cu bursa de performanță sau bursa de merit;
2. Bursa de ajutor social (orfan, medicală, rurală sau venit mic) se poate cumula cu
bursa de performanță, cu bursa de merit sau bursa de studiu.
3. Clasele a V-a si a IX-a nu pot primi burse de studiu şi de merit în semestrul I al
anului şcolar 2020-2021.
-

Dosarele se depun la secretariat până în 23.09.2020 prin intermediul dirigintelui.

