
LICEUL  TEORETIC “MIRON COSTIN” IASI 

 

    CRITERII GENERALE 

   DE ACORDARE A  BURSELOR 

Termen :    1 OCTOMBRIE  2020                                                   

AN  ŞCOLAR   2020 – 2021 

 

Bursele de  ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi : 

 

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 poliartită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism 

articular, handicap locomotor. 

« Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de 

medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar. » 

 

            Acte  necesare ( bursă de boală): 

1. cerere; 

2. copie  după certificatul de naştere; 

3. certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de 

familie/cabinetul  medical școlar  

 

Acte necesare (bursă de orfan): 

1. cerere 

2. copie după certificatul de naştere/C.I al elevului; 

3. copie după certificatul de deces al părintelui; 

 



B.  Burse sociale pentru elevii care îndeplinesc în mod cumulat 

următoarele condiţii:                

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de 

familie,  mai mare de 50%  din salariul minim net pe economie  673  lei) 

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m.p. în zonele 

colinare şi de şes,  şi de 40.000 m.p. în zonele montane; 

Art.15-(1) - Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor 

depune acte doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

(2)- La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanet realizate de membrii familiei, inclusiv alocația 

suplimentară pentru copii. 

 

Acte necesare :  

• cerere 

• declarație  COMPONENȚA  familiei și OCUPAȚIA  fiecărui membru 

• copie dupa actul de identitate pentru fiecare membru al familiei  

• adeverinta  în original cu venitul net lunar realizat  de fiecare membru de 

familie (unde este cazul) pe ultimele 12 luni: septembrie 2019 - august 2020 

(inclusiv valoarea tichetelor de masă; dacă nu a beneficiat de tichete de masă, 

să se precizeze acest lucru pe adeverința de venit;   

• adeverință de la primărie că familia nu deține 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. 

• Adeverință de venit de la ANAF pentru ambii parinți 

• Declarație pe propria răspundere (pentru persoanele din familie care nu au 

realizat venit) 

• Adeverință de la școală pentru elevi sau studenți  

 

 



Burse de studiu, pentru elevii  care provin din familii  cu un venit  pe membru 

de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie  (2230  brut) 

și care îndeplinesc  simultan  condițiile: 

1. au media generala  peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul 

anterior celui în care se acordă bursa.  

Acte necesare :  

• cerere 

• declarație  COMPONENȚA  familiei și OCUPAȚIA  fiecărui membru 

• copie dupa actul de identitate pentru fiecare membru al familiei  

• adeverință în original cu venitul net lunar  realizat  de fiecare membru de 

familie (unde este cazul) pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 (inclusiv 

valoarea tichetelor de masă); dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se 

precizeze acest lucru pe adeverința de venit;   

• Adeverință de venit fiscal  

• Declarație  pe propria răspundere (pentru persoanele din familie care nu au 

realizat venit) 

• Adeverință  de la școală pentru elevi sau studenți  

 

Bursele sunt revizuite semestrial și se acordă în limita fondurilor alocate  

trimestrial de Primăria Municipiului Iași.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterii generale de acordare a burselor de merit 

 (1% din numărul de elevi) 

 

1. Elevii cu rezultate deosebite la învățătură şi care au obţinut media generală 

de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în 

primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale 

învăţământului gimnazial si liceal vor obţine bursă de merit în limita 

fondurilor alocate  de Primăria Municipiului Iași. 

2. Bursele de merit (1%) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru 

elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal, 

respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale 

învăţământului gimnazial.  

3. Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute este revizuită 

semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor. 

4. Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.  

5. Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze 

pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare 

perioadă de timp. 

Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească 

atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din 

acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o 

perioadă de timp mai mare. 

 

 

NOTĂ !!! Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe 

timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 

profesionale şi pe perioada pregătirii practice.  

                                      Direcţiunea,  

                


