C.N. “NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA
BURSE ELEVI – ACTE NECESARE:
BURSA DE PERFORMANŢĂ:

- Dosar cu şină;
- Copie C.I – elev solicitant;
- Cerere tip de solicitare (se procură de la secretariat)- elev major/tutore legal;
- Copii după adeverinţe/diplome din anul şcolar naterior;
- Extras de cont – elev solicitant (NU al părinţilor).
BURSA DE MERIT:
- Dosar cu şină;
- Copie C.I – elev solicitant;
- Copii după diplome/adeverinţe obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare înscrise în calendarul
MEC în anul şcolar anterior;
- Extras de cont – elev solicitant (NU al părinţilor).
BURSA DE STUDIU:
- Dosar cu şină;
- Cerere tip de solicitare (se procură de la secretariat)- elev major/tutore legal;
- Copie C.I. – elev solicitant;
- Adeverinţe/Taloane pensii părinţi cu venitul net pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST ale anului în
curs;
- Unde nu există venit, declaraţii-NOTARIAT cu menţiunea: “pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST ale
anului în curs, nu s-a realizat niciun venit din niciun fel de activitate”;
- Adeverinţe fraţi/surori (de la şcoală sau facultate), cu menţiunea “că au beneficiat sau nu de bursă
pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST-anul în curs”;
- Copii C.I. de la părinţi, fraţi, surori;
- Extras de cont – elev solicitant (NU al părinţilor).
BURSE DE AJUTOR SOCIAL:

1)
Pentru orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarului
şcolar sau bolnavi de diabet, boli maligne, sindromul de malabsorbţie gravă,
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală,
hepatita cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul
HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor:

- Dosar cu şină;
- Copie C.I. – elev solicitant;
- Cerere tip de solicitare (se procură de la secretariat)- elev major/tutore legal;
- Copie certificat deces (pentru bursa de orfan);
- Certificatul medical valid/neexpirat (pentru bursa medicală) eliberat de medicul specialist şi avizat
de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar (original şi copie);
- Extras de cont – elev solicitant (NU al părinţilor).
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2)
Pentru elevii din mediul rural care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate,
întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ liceal (la profilul de studiu) din
localitatea de domiciliu:
- Dosar cu şină;
- Cerere tip de solicitare(se procură de la secretariat) - elev major/tutore legal;
- Copie C.I. elev/ă-cu domiciliul în mediul rural;
- Copii C.I. – părinţi;
- Adeverinţă de la primărie cu menţiunea “în comună/sat nu există liceu cu profilul studiat de elevul
solicitant”;
- Extras de cont – elev solicitant (NU al părinţilor).
3)
Bursa de venit mic, pentru elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat
următoarele condiţii: 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; 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;
la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu
caracter permanent (inclusiv alocaţiile, alocaţiile suplimentare şi bursele). Actele necesare sunt:
- Dosar cu şină;
- Copie C.I. –elev solicitant;
- Cerere tip de solicitare (se procură de la secretariat) - elev major/părinte/tutore legal;
- Adeverinţe/ Taloane de pensii părinţi cu venitul net pe ultimele 12 luni (septembrie-anul anterior,
până în august inclusiv-anul în curs);
- unde nu există venit, se aduc declaraţii NOTARIALE cu menţiunea: “pe ultimele 12 luni nu s-a
realizat niciun venit din niciun fel de activitate prestată (sept.-anul anterior până în aug. inclusiv-anul
în curs)”;
- Adeverinţe fraţi/surori (şcoală sau facultate)cu menţiunea dacă “au beneficiat de bursă sau nu, pe
ultimele 12 luni (sept.-anul anterior până în aug. inclusiv-anul în curs);
- Adeverinţă de la primărie cu terenurile agricole deţinute şi veniturile obţinute din exploatarea
acestora sau se specifică faptul că “nu deţin terenuri agricole”;
- Copii C.I. – părinţi/tutore, fraţi, surori;
- Extras de cont – elev solicitant (NU al părinţilor).

Diriginţii vor informa elevii, vor centraliza dosarele după verificarea lor în prealabil şi le vor
depune la secretariat.
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