COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
“CAROL I”
CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂŞEŞTI NR.15
TEL. FAX: 0248/506.005

BURSE SEM AL II-LEA 2017-2018
 BURSE DE MERIT
CERERILE SI DOSARELE SE DEPUN LA
SECRETARIATUL
LICEULUI IN PERIOADA 12 – 16 MARTIE 2018







ACTE NECESARE:
- Cererea elevului;
- Adeverinta cu media generala pe sem I al anul scolar 2017-2018
- Copie xerox dupa diploma obtinuta;
- Dosar cu sina;
- Copie xerox certificat de nastere elev.

Termen de depunere a dosarelor - 16 martie 2018

 BURSE SOCIALE - PENTRU ELEVII CU DOMICILIUL IN
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Termen de depunere a dosarelor – 16 MARTIE 2017

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din
următoarele categorii:
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 poliartrită
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;
b. elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
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 ;
2. 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

ACTE NECESARE PENTRU :
1.Orfani de ambii părinți :
 cerere;


copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului;



copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai
familiei
copii ale certificatelor de deces;



dosar.



2. Orfani de un părinte sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori
bolnavi de diabet, , boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice,
astm bronșic, epilepsie, cardipatii congenitale, hepatita cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita
juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor:
 cerere;


copia actului de identitate al elevului;



certificatul medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de
medicul de la cabinetul școlar – pentru elevii care suferă de una din bolile enumerate mai
sus;



copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai
familiei;



acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimile 12 luni anterioare depunerii
dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii;



copii ale certificatelor de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai
familiei;



dosar cu șină.

ACTE NECESARE PENTRU BURSE SOCIALE DE LA PCT. b)
 cerere;



copia actului de identitate al elevului;
copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai
familiei
acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii
dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii ;





act doveditor în original cu terenurile agricole deținute și venitul agricol impozabil.

Condiții pentru toate bursele sociale:
 promovabilitate 100%


nota 10 la purtare

Termen de depunere a dosarelor – 16 MARTIE 2018
CONDITII PENTRU TOATE BURSELE:
 PROMOVABILITATE 100%
 NOTA 10 LA PURTARE

