
LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU”                                                                        

 

BURSE – SEM. I 

AN ȘCOLAR 2020-2021 
 

BURSA DE PERFORMANȚĂ 
DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI: 

1. Cerere. 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei. 

4. Documente din care să rezulte că a obținut locul I, II, III  la etapele  naționale ale olimpiadelor și 

concursurilor, competițiilor/concursurilor cultural artistice, sportive, tehnico științifice organizate de 

MEN, sau calificat pentru competiții internaționale. 

Se revizuiește la sfârșitul semestrului I. 

Condiții de acordare: media 10 la purtare 
 

BURSA DE MERIT 
Se revizuiește la sfârșitul semestrului I pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a care au beneficiat de 

bursă în semestrul I (NU SE DEPUN DOSARE NOI). 

Elevii claselor a IX-a beneficiază începând din sem al II-lea. 

Condiții de acordare: media pe semestrul I 8,50 -10,00 și 10 la PURTARE. 

Documente necesare: cerere 
 

BURSA DE STUDIU 
Se revizuiește la sfârșitul semestrului I pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a care au beneficiat de 

bursă.  

Elevii claselor a IX-a beneficiază începând din sem al II-lea. 

Condiții de acordare: media pe semestrul I peste 7,00 și 10 la PURTARE 

Documente necesare: 

1. Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei. 

4. Acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei: 

 Adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 3 luni (iunie - august 2020: plafonul maxim la 

acordarea burselor sociale să nu depășească  1263 lei/membru de familie/lună); 

 Adeverinţe din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de şes, 

montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi 

de şes şi de 40.000 mp în zonele montane); 

 Talon cu alocaţia suplimentară pentru copii; 

 Declarație pe propria răspundere la notar că nu are venit. 

5. Adeverință de la ceilalți frați  cu mențiunea că beneficiază sau nu de bursă și cuantumul acesteia. 

6. Adeverință fiscală pentru fiecare părinte de la Administrația financiară. 

ATENȚIE! Elevii care beneficiază de bursă de studiu pot primi și bursă de merit și de performanță. 
 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL 
Condiții de acordare: 10 la PURTARE, fără corigențe și situații neîncheiate 

Documente necesare: 
 

A. BURSA DE ORFANI : 

1. Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei. 

4. Copie după certificatul de deces al părintelui. 

 

 

B. BURSA MEDICALĂ: 

1. Cerere 



2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei. 

4. Acte doveditoare care să ateste statutul medical de: bolnavi de TBC, diabet, boală malignă, sindrom de 

malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, 

hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, 

poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor, tulburări de 

spectru autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli 

cronice. 

5. 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. 

 

C. BURSA DE VENIT: 

1. Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei. 

4. Acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei: 

 Adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni (septembrie 2019 - august 2020: 

plafonul maxim la acordarea burselor sociale este de 631,5 lei/membru de familie/lună); 

 Adeverinţe din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de şes, 

montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi 

de şes şi de 40.000 mp în zonele montane); 

 Talon cu alocaţia suplimentară pentru copii; 

 Declarație pe propria răspundere la notar că nu are venit. 

5. Adeverință de la ceilalți frați  cu mențiunea că beneficiază sau nu de bursă și cuantumul acesteia. 

6. Adeverință fiscală pentru fiecare părinte de la Administrația financiară. 

 

D. BURSA PENTRU ELEVII DIN MEDIU  RURAL: 

1. Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei. 

4. Adeverință eliberată de primărie/consiliul local, pentru elevii din mediul rural care să ateste faptul că 

pe raza localității de domiciliu nu există instituție de învățământ liceal. 

 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL (se acordă o singură dată pe an) 
Documente necesare: 
1. Cerere 

2. Copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei. 

4. Acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei: 

 Adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni (septembrie 2019 - august 2020: 

plafonul maxim la acordarea burselor sociale este de 947,25  lei/membru de familie/lună); 

 Adeverinţe din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de şes, 

montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi 

de şes şi de 40.000 mp în zonele montane); 

 Talon cu alocaţia suplimentară pentru copii; 

 Declarație pe propria răspundere la notar că nu are venit. 

5. Adeverință de la ceilalți frați  cu mențiunea că beneficiază sau nu de bursă și cuantumul acesteia. 

6. Adeverință fiscală pentru fiecare părinte de la Administrația financiară. 

 

NOTĂ: La depunerea dosarului solicitantul trebuie să prezinte şi originalul pentru fiecare copie. 

Termen de depunere a dosarelor: 18 SEPTEMBRIE 2020 


