
 

 Bursa socială

 Bursele sociale se acordă următoarelor categorii de elevi:  

1. Elevilor a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte 

de începerea semestrului / anului universitar un venit lunar 

net mediu per membru de familie mai mare decât salariul 

de bază minim net pe economie.  

2. Elevilor orfani sau diagnosticați cu boli cronice, precum 

diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, 

insuficiențe renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli 

imunologice sau oricare alte boli cronice pe care consiliul 

director le pot lua în considerare; 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.  



3. Elevilor încadrați în categoria CES (Cerințe Educaționale 

Speciale); școala își asumă înscrierea unui singur elev pe clasă, 

în condițiile în care elevul primește asistență permanentă a 

unui cadru specializat ce asigură tranziția către învățământul 

privat.    

4. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie 

se iau în calcul toate veniturile având caracter permanent 

realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară 

pentru copii, veniturile provenite din închirierea spațiilor 

imobiliare etc. Terenurile deținute să nu fie pe o suprafaţă mai 

mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 

mp, în zonele montane. 

5. Valoarea salariului de bază minim net pe economie care se 

ia în calcul este 1.524 Ron. 

6. Pentru obţinerea bursei sociale, părinții/tutorii legal 

instituiți/ reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la 

secretariatul școlii, în termenul stabilit de acesta, o cerere 

însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei 

de ajutor social.  

7. Pentru anul 2022-2023, actele doveditoare se vor depune în 

primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  



8. Bursa socială este revizuită semestrial, în funcţie de 

modificările intervenite în veniturile nete lunare ale 

familiei și de situația școlară a elevilor.  
 

 



 

Nr……./…………… 

Doamnă Director, 

 Subsemnatul/a………………………………………………………………..., domiciliat/ă în 
localitatea………………………………………………..., CNP………………………………., 
telefon…………………….. email……………………………………….. 

 Solicit prin prezenta analiza dosarului fiicei mele/ fiului meu……………………………… 

elev/ă în clasa …………….., an școlar 2022-2023, în vederea obținerii unei burse sociale. 

 Menționez că am citit Regulamentul de acordare a burselor sociale de către Transylvania 
International School și am adăugat acestei cereri următoarele documente, care dovedesc situația 
finaniară a familiei  (se vor atașa documente care să ateste venitul net/ membru de familie și alte 
documente  despre situația economică și socială a familiei, după caz): 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

  

Data,                                                                             Semnătura, 

Către Consiliul de Administrație al Transylvania International School


