Comisia pentru acordarea burselor/premiilor de excelență/sociale
SAMVS Rotary Club Cluj-Napoca

Bursa socială „Horea Enasel”
Bursa este de 400 lei/lunar şi se acordă pentru o perioadă de 12 luni
Bursa socială se acordă la cerere şi reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială,cât şi
stimularea rezultatelor şcolare.
Criterii de acordare a bursei sociale
A. Situaţia medicală personală şi materială a familiei

motive medicale (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 suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap
locomotor)
 situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali. 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 proprietati sau terenuri agricole care sa aduca venituri ce depasesc pct.1
B. Beneficiari: elevi/studenţi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar/universitar de
stat:
 Elevi/studenti care sufera de boli cronice sau dizabilități ce nu pot fi tratate prin sustinerea financiara a
familiilor
 Elevi/studenti orfani de ambii părinți sau proveniti din case de copii sau centre de plasament
 Elevi/studenti proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulate conditiile pct. A
 Elevi/studenti din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, si nu au posibilitatea să studieze
într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu
 Elevi/student integralisti în anul precedent care nu beneficiaza de bursa de studiu sau de merit
C. Documente solicitate
1. Cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale
2. Adeverinţă salariu net, defalcat pe fiecare lună (din septembrie 2019 până în octombrie 2020, inclusiv).
3. Orice act care dovedeşte un venit net dobândit în ultimele 12 luni sau orice act legal/ notarial care
dovedeşte că familia nu dispune de niciun fel de venituri
4. Document doveditor ca nu beneficiaza de alte burse sociale cu exceptia burselor de excelenta
5. Certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul
școlar/universitar (daca este cazul).
Menţiuni speciale :
Nu pot constitui criterii de acordare/neacordarea burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului
sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite etc.
Comisia va decide prin vot candidatul care va beneficia de bursa sociala.

Dosarele se trimit electronic până la data de 01.01.2021 la adresa de mail : samvs.rotary.cluj@gmail.com
Candidaţii vor fi anuntaţi cu privire la rezultate la data de 15.01.2021 pe mail.

