
Informare acordare burse sociale – Extras din procedură 

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acorda elevilor, la cerere: 

- În functie de situația materiala a familiei sau a susținatorilor legali; 
- La începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial,în funcție de modificarile intervenite în 
veniturile nete lunare ale familiei, 

și daca se incadreaza în una din urmatoarele categorii: 

a) orfani sau bolnavi de TBC și care se afla în evidenta dispensarelor școlare ori 

bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiente 

renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronica, 

glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de 

SIDA, sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozantă ori reumatism 

articular, handicap locomotor, tulburari din spectrul autist, boli hematologice 

(hemofilie, talasemie etc.) surditate, fibroza chistica și cu orice alte boli cronice. 

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

medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar; 

b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați intr-o altă localitate, intru-cat nu au 

posibilitatea să studieze într-o unitate de învățămant din localitatea de domiciliu; 

c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții: 

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

luni, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie , respectiv 1346 Lei 

incepand cu data de 01 aprilie 2020 și 1.386 lei începand cu data de 01 ianuarie 

2021  

2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp în zonele colinare și 

de șes, și de 40.000  in zonele montane. 
 

Modalitatea de acordare: 

1. Orfani; 

2. bolnavi de TBC și care se afla în evidenta dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, 

sindromuri de malabsorbție grave, insuficiente renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatită cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV 

ori bolnavi de SIDA, sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozantă ori reumatism 

articular, handicap locomotor, tulburari din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie 

etc.) surditate, fibroza chistica și cu orice alte boli cronice. 

3. Ordinea crescatoare a veniturilor pentru toți elevii incadrați la punctele a) -in afara elevilor 

orfani de ambii parinți -, b) și c) de mai sus. Bursele de ajutor social se acorda la cerere. 

 

 

Condiții pentru toate bursele sociale: 

• promovabilitate 100% 

• nota 10 la purtare 


