
Criterii de acordare a burselor de ajutor social – burse pentru orfani și burse medicale 

An școlar 2020-2021, semestrul al II-lea 

 

Conform OMECTS 5576/2011, art. 13 lit. a), bursa pentru orfani și bursa medicală se acordă: 

 orfanilor  sau bolnavilor 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 poliartrita 

juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din 

spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu 

orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se 

face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. 

Documentele necesare pentru bursa de ajutor social - orfani 

- dosar cu șină ( de carton sau de plastic), 

- cerere tip, 

- copie certificat de naștere elev, 

- copie carte de identitate elev ( acolo unde este cazul), 

- copie carte de identitate părinți/tutori/reprezentanți legali ai elevului, 

- copie certificat de deces, 

- extras de cont bancar (cont dechis pe numele elevului – dacă există sau cont deschis pe 

numele unui dintre părinții elevului). 

Documentele necesare pentru bursa de ajutor social – bursa medicală 

- dosar cu șină ( de carton sau de plastic), 

- cerere tip, 

- copie certificat de naștere elev, 

- copie carte de identitate elev ( acolo unde este cazul), 

- copie carte de identitate părinți/tutori/reprezentanți legali ai elevului, 

- certificat medical eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul școlar,  

- extras de cont bancar (cont dechis pe numele elevului – dacă există sau cont deschis pe 

numele unui dintre părinții elevului). 

Dosarele incomplete vor fi respinse. Dosarele pentru bursa de ajutor social – orfani/bursă medicală 

sunt colectate de către dirigintele fiecărei clase, în perioada 12.04-22.04.2021. 

 



 
1 Acordarea burselor pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de 

medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. Bursele de ajutor 

social (orfan/medicală) se acordă elevilor, la cerere. Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare sau, după 

caz, calificativul Foarte bine la purtare. 

 

Domnule Director, 

Subsemnatul/a.............................................................................................................................., 

domiciliat în ..............................................., strada ....................................................................., 

nr............., bl. ..............., sc. ..................., et. ............., ap. ..............., județul ............................., 

telefon ..................................................., în calitate de părinte/tutore/repreentant legal al 

elevului/ei.................................................................................................................................., din clasa 

..................., de la Școala Gimnazială ”Sf. Ap. Andrei”, Buzău, vă rog să aprobați acordarea bursei de 

ajutor social        pentru orfani /         bursă medicală, conform art. 13 lit.a) din OMECTS 

5576/2011
1
, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, pe semestrul II al anului şcolar 2020-2021. 

Am depus / Nu am depus și dosar pentru bursa de merit/ de studiu.  

Am cont la banca ................................................................. şi doresc ca bursa să fie virată în contul 

IBAN ..................................................................................................... 

Data :...........................................                                 Semnătura: ................................................... 

 

Domnului Director al Școlii Gimnaziale ”Sfântul Apostol Andrei”, Buzău 

 

Se completează de către profesorul diriginte: 

-  nota la purtare în semestrul I an școlar 2020 - 2021 .................................................. 

- media semestrului I an școlar 2020 - 2021 ....................................... 

Prof. diriginte: Numele și prenume ........................................................................................................ 

    Semnătura .................................................... 

 

 


