
ACTE  NECESARE   

PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE BURSA PENTRU 

SEMESTRUL I 

AN SCOLAR 2020-2021 

DOSARELE DE BURSA SE DEPUN IN PERIOADA 

15 septembrie – 29 septembrie 2020 

DOSARELE SE DEPUN DOAR LA  

INVĂȚĂTORI ȘI DIRIGINȚI 

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE 

 

 

 

 



➢ BURSE PENTRU ORFANI: 

- cerere pt. fiecare copil care este elev al Şcolii Cezar Bolliac 

- copia certificatelor de nastere ale copiilor 

- copia certificatului de deces 

 

➢ BURSE DE BOALA 

- cerere pt. fiecare copil care este elev al Şcolii Cezar Bolliac 

- copia certificatului de nastere al copilului 

- copie certificat  medical (bolnavi de TBC si care se afla în evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, 

insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori 

bolnavi de SIDA, sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor; 

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 

scolar; 

➢ BURSE SOCIALE 

- Cerere pentru fiecare copil in vederea acordarii  bursei 

- Copiile certificatelor de naştere pentru fiecare copil  

- Copia actelor de identitate ale parinţilor 

- Adeverinţa de salariat cu venitul mediu net pe ultimele 12 luni (1 septembrie 2019 -31 august 2020) de la ambii parinţi (taloane de pensie sau de şomaj, daca este 

cazul) 

- Adeverinţa de la circa  financiară pentru părinţi ( an  2019 si 2020) 

- Declaraţie notarială pentru părinţii care nu au venituri realizate in perioada 1 septembrie -31 august  2020) 

- Declaraţie notarială - nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, în zonele montane  

- Adeverinţă de elev (pt. cei care au fraţi in alta şcoala) 

 

 

Venitul mediu net / membru 

de familie = 1346 lei 
 

 



 

➢ BURSELE DE STUDIU se acorda elevilor care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

 

a) au avut media generala peste 7,00 si nota 10  la purtare la sfarsitul semestrului I an scolar 2018-2019; 

b) au venit lunar net pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare ( iunie, iulie si august 2020) depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim 

brut pe economie (2230) ; 

➢ BURSELE DE MERIT SE ACORDA ELEVILOR CARE AU OBTINUT MEDII GENERALE INTRE 8.50-10 LA SFARSITUL ANULUI 

SCOLAR 2019-2020 . PENTRU ACESTE BURSE NU SE DEPUN DOSARE. 

 

 

ATENTIE 

NU PRIMESC BURSA ELEVII: 

 

1. ELEVII CARE AU RAMAS REPETENTI LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR 2019-

2020 

2. ELEVII CARE AU AVUT NOTA SCAZUTA LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2019-

2020 


