
                                              Burse  anul şcolar 2021-2022 
   Semestrul al-II-lea 

                                          

 BURSE DE MERIT -   (pentru clasele V-VIII )   
A.  Clasele VI-VIII :   Elevi care au obţinut în anul şcolar 2020-2021 :  

                      media generală cel puţin 9,50 şi media la purtare 10; 
B. Clasa a V-a:  Elevi care au obţinut în semestrul I , an şcolar 2021-2022 : media 

generală cel puţin 9,50 şi media la purtare 10 

  

 BURSE DE STUDIU – (pentru clasele V-VIII )               

Elevi care îndeplinesc condiţiile: 

- au obţinut în anul şcolar 2020-2021:  media generală  cel puţin 7,50 şi media 

10 la purtare şi nu mai mult de 10 absenţe nemotivate.; 

- venitul NET mediu lunar, pe ultimele trei luni / membru de familie să nu 

depăşească 1524 lei.   

 

       Clasa a V-a: elevii care au obţinut în semestrul I, anul şcolar 2021-2022:  media generală              

                            cel puţin 7,50 şi media 10 la purtare, nu mai mult de 10 absenţe nemotivate. 

- venitul net mediu lunar, pe ultimele trei luni / membru de familie să nu 

depăşească 1524 lei.   

Elevii vor depune dosarul la secretariat.                                   

Acte necesare:  

 cerere de solicitare ; 

 certificat de naştere original + copie ale elevului si celorlalti membri de familie ; 

 copie BI /CI ale sustinător legal /ocrotitor (precum si actul doveditor privind calitatea   de 

ocrotitor legal-dacă este cazul) ; 

 adeverinţă elev/student de la ceilalti frati (dacă este cazul) cu specificarea : 

bursier/nebursier    (in cazul bursierilor se va specifica valoarea pe ultimele 3 luni ) ; 

 adeverinţă de salariat ale părintilor cu  VENITUL  NET pe ultimele 3luni ; 

 adeverinţă/talon de şomaj (unde este cazul)  pe ultimele 3 luni ;  

 adeverinţă că beneficiază de prevederile   Legii 416/2001 privind venitul minim garantat – 

pentru ambii părinti (dacă e cazul); 

 adeverinţă de venit octombrie-decembrie 2021 (de la administraţia financiară)  - pentru 

ambii părinti   

 talon de pensie de orice fel (urmaş, de drept, medicală) ; 

 pentru cei care nu au nici un fel de venit, declaratie  pe proprie răspundere că   nu au nici 

un fel  de venit. 



SCOALA GIMN NR.29 G A L A ŢI 

                   ACTELE NECESARE 
pentru întocmirea dosarului de :  B U R S Ă SOCIALĂ 

 

1.Bursele de ajutor  social se acordă elevilor în funcţie de situaţia materială a 

familiei sau a susţinătorului legal. 
Venitul net mediu lunar, pe ultimele  12 luni / membru de familie <50% din salariu minim 

net/ economie  ( mai mic de 762 lei ) 

            (Se iau în calcul toate veniturile , inclusiv alocaţia suplimentară pt. copii)    
            VENIT MINIM brut/ ECONOMIE : 2550 lei-   venit net/ economie 1524 lei 
 

     ACTE NECESARE : 

 CERERE însotită de următoarele acte : 
 certificat de naştere original + copie ale elevului si celorlalti membri de familie ; 
 copie BI /CI ale sustinător legal /ocrotitor (precum si actul doveditor privind calitatea                

de ocrotitor legal-dacă este cazul) ; 
 adeverinţă elev/student de la ceilalti frati (dacă este cazul) cu specificarea : 

bursier/nebursier    (in cazul bursierilor se va specifica valoarea) ; 
 adeverinţă de salariat ale părintilor cu  VENITURILE NETE pe ultimele 12luni ; 
 adeverinţă/talon de şomaj (unde este cazul)  pe ultimele 12 luni ; 
 adeverinţă că beneficiază de prevederile  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 

– pentru ambii părinti – dacă e cazul; 
 adeverinţă de venit ianuarie 2021-decembrie 2021 (de la administraţia financiară)  - 

pentru ambrii părinti ; 
 talon de pensie de orice fel (urmaş, de drept, boală) ; 
 pentru cei care nu au nici un fel de venit, declaratie pe proprie răspundere  că : 
          «  nu au nici un fel  de venit  » 

2.Bursele sociale pe motive medicale se acordă după următoarele criterii : 

Certificat medical cu diagnosticul avut, eliberat de medicul specialist şi vizat de medicul 
de familie sau de medicul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de 
handicap. 

Acte necesare : 

o -Cerere  
o -Certificat medical (tipA5) eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie 

sau de medicul şcolar  
o -Certificat de naştere al copilului 



o -Carte de identitate părinte 

 Se acordă burse medicale pentru elevi diagnosticati cu : 
I. Boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţieilor mentale şi globale, 
II. Boli ale structurilor si functiilor senzoriale, 
III. Boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale, 
IV. Boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale, 
V. Boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale, 
VI. Boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale, 
VII. Boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin, 
VIII. Boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală 

cronică, indiferent de cauză,  
IX. Boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării, 
X. Boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului, 
XI. Boală canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele), 
XII. Boli genetice, 
XIII. Transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările postransplant, 

XIV. Orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/ genetică/ care 
necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi 
reabilitare pentru cel puţin 6 luni  sau ingrijiri paliative si care se înscriu in vreuna 
dintre categoriile de afecţiuni enumerate la pct I-XIII. 

 3.Burse de ajutor social pentru orfani sau crescuţi de un părinte sau 
abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie 
socială 

           Acte necesare : 

      –Cerere+ Certificat de naştere al copilului + Carte de identitate părinte / tutore 
legal şi după caz: 

o - Certificat de deces al părintelui, 
o –dovada măsurii protecţiei sociale, 
o -dovada exercitării părintesti de către un singur părinte 

 

   

Bursa socială se poate cumula cu oricare din celelate burse ! 

 
 

    Dosarele se depun la secretariatul şcolii până  pe 31.01.2022 


