
B U R S E    E L E V I  

Semestrul II – an şcolar 2013-214 

 

 

BURSE DE MERIT: 

Conditia care trebuie îndeplinită pentru acordarea, în continuare pe semestrul II 

sau începând cu semestrul II al anului şcolar 2013-2014: 

Pentru revizuire: media generală pe primul semestru 8,50 şi nota 10 la 

purtare 

Pentru acordarea începând cu semestrul II la clasele a V a: media generală pe 

primul semestru 8,50 şi nota 10 la purtare 

 

Pentru acordarea de burse de merit  în semestrul al II lea al anului şcolar 2013-

2014 diriginţii  depun la secretariatul şcolii până la data de 12.02.2014. 

 Tabelul cuprinzând elevii care în sem I au obţinut media generală de la  

8,50 şi nota la purtare 10,00. 

Obs: în funcţie de medii vor fi acordate burse cu încadrarea în bugetul aprobat 

de Primăria Municipiului Cluj-Napoca 

BURSE DE STUDIU: 

Condiţia care trebuie îndeplinită pentru acordarea în continuare pe sem II sau începând cu 

sem II al anului şcolar 2013-2014: 

Pentru revizuire: venitul lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni ( 

ianuarie 2014, decembrie 2013, noiembrie 2013) cel mult egal cu salariul minim pe 

economie 850 lei,  au media generală pe semestrul I peste 7,00 şi media la purtare 10. 

 

Pentru acordare începând cu semestru al II lea la clasele a V a: venitul lunar mediu pe 

membru de familie pe ultimele trei luni ( ianuarie 2014, decembrie 2013, noiembrie 

2013) cel mult egal cu salariul minim pe economie 850 lei,  au media generală pe 

semestrul I peste 7,00 şi media la purtare 10. 

Pentru acordarea de burse de studiu  în semestrul al II lea al anului şcolar 2013-2014  

diriginţii depun la secretariatul şcolii până la data de 21.02.2014,(limita stabilita de HG este 

primele 10 zile lucrătoare ale fiecarui semestru) pentru bursele care se revizuiesc: 



 Tabelul cuprinzând elevii care în sem I au obţinut media generală de la  7,00 şi nota la 

purtare 10,00. 

 Adeverinţele cu venitul net obţinut de părinţi în lunile: ianuarie 2014, decembrie 

2013, noiembrie 2013. În situaţia în care unul sau ambii părinţi nu lucrează acestia vă 

vor depune declaraţia pe proprie răspundere dată la notar că nu au realizat venituri în 

luni ianuarie 2014, decembrie 2013, noiembrie 2013. 

 

Pentru bursele noi care intră în plată din semestrul al II lea este necesar să se depună dosar 

complet cuprinzând următoarele: 

 Dosar plic 

 Cerere 

 Adeverinţele cu venitul net obţinut de părinţi în lunile: ianuarie 2014, decembrie 

2013, noiembrie 2013. În situaţia în care unul sau ambii părinţi nu lucrează acestia vă 

vor depune declaraţia pe proprie răspundere dată la notar că nu au realizat  venituri 

în lunile : ianuarie 2014, decembrie 2013, noiembrie 2013 

 Adeverintă de la Finanţe  

 Adeverinţă de la Registrul Agricol că deţine sau nu deţine teren agricol (condiţia de 

acordare este să nu deţină teren agricole cu o suprafaţă mai mare de 20 000 mp în 

zonele colinare şi de şes, şi de 40 000 mp în zonele montane). 

 Copie certificat naştere elev, fraţi, surori,  

 Copie carte de identitate părinţi 

 Adeverinţe de la şcolile unde învaţă fraţii, surorile că sunt elevi 

Obs: 

 la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia 

suplimentară pentru copii 

  în funcţie de medii şi veniturile realizate  vor fi acordate burse cu încadrarea în 

bugetull aprobat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca 

BURSE SOCIALE (lit a- orfani, bolnavi, lit b- transport, lit c – venituri mici) 

- Condiţia de menţinere a bursei şi în semestrul II este ca elevul să fie promovat şi să 

aibă nota 10 la purtare. Daca nu este îndeplinită această condiţie elevul pierde bursa. 

- Pentru bursele conformart 13 lit c) se verifică pe ultimele 12 luni condiţia de a nu 

realiza un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni (februarie 2013- ianuarie 

2014), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe 

economie – 318 lei 

În acest sens până la data de 12.02.2014  dirigintii depun la secretariatul şcolii tabel nominal 

cu elevii din clasa (cei care au avut bursă în sem I) care se încadrează în continuare pentru 

acordarea bursei în sem II. 

Pentru bursa socială art 13 lit c(- venituri mici) care îndeplinesc condiţia de mai sus este 

necesar să se depună şi adeverinte cu veniturile nete realizate de părinţi pentru următoarele 

luni : septembrie 2013, octombrie 2013, noiembrie 2013, decembrie 2013, ianuarie 2014. În 



situaţia în care părinţii nu realizează venituri salariale vor depune o declaraţie pe proprie 

răspundere dată  la notar. Termenul de depunere  a actelor pentru bursele acordate conform 

art 13 lit c (cu venituri mici) este până la data de  21.02.2014,(limita stabilita de HG este 

primele 10 zile lucrătoare ale fiecarui semestru) 

 

Pentru burse noi care intră în plată din sem II al anului şcolar 2013-2014: 

Condiţia: sa aibă sem I promovat şi nota 10 la purtare  

Bursa conform art 13 lit a – orfani, bolnavi 

Acte necesare: 

- Dosar plic 

- Cerere 

- Adeverinţă de la medicul specialist – pentru borlavi 

- Certificatul de deces al părintelui – pentru orfani 

- Copie certificat naştere elev 

- Copie carte de identitate părinţi 

Bursa conform art 13 lit b – transport 

Acte necesare: 

- Dosar plic 

- Cerere 

- Copie certificat naştere elev 

- Copie carte de itentitate părinţi  

- Adeverinţă de la Primăria localităţii de domiciliu din care să reiasă că în acea 

localitate nu există şcoală în care să funcţioneze clasa în care este înscris elevul la noi 

în şcoală  

Bursa conform art 13 lit c- venituri mici- condiţia: 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 – 318 lei 

- Dosar plic 

- Cerere 

- Copie certificat naştere elev 

- Copie carte de itentitate părinţi  

- Adeverinţă cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni ( februarie 2013- ianuarie 2014) 

- Adeverinţă de la Finanţe  

- Adeverinţă de la Registrul Agricol că deţine sau nu deţine teren agricol (condiţia de 

acordare este să nu deţină terenuei agricole cu o suprafaţă mai mare de 20 000 mp în 

zonele colinare şi de şes, şi de 40 000 mp în zonele montane). 

- Copie certificat naştere elev, fraţi, surori,  

- Copie carte de identitate părinţi 

- Adeverinţe de la şcolile unde învaţă fraţii, surorile că sunt elevi 

 


