
Termen 28.01.2022 

CERERE DE ACORDARE BURSE 

           Subsemnatul...................................................................elev în clasa............ 

Solicit pentru sem II, anul școlar 2021-2022 acordarea unei burse de: 

Performanță     //    studiu   //    merit 

          În sem I an școlar 2021-2022 am obținut media generală................și am avut 

un număr de............  absențe nemotivate 

         Rezultatele oținute la olimpiade și concursuri școlare finanțate MEN 

DENUMIRE 
CONCURS 

MENȚIUNE 
FAZA 
NAȚIONALĂ  

LOCUL I 
JUDEȚEAN 

LOCUL II 
JUDEȚEAN 

LOCUL III 
JUDEȚEAN 

MENȚIUNE 
JUDEȚEAN 

TOTAL 
PUNCTE 

       
       

       
ANEXEZ COPIILE DIPLOMELOR                       

                                                                                             Semnătură elev...................... 

TOTAL=N+Mx10=.................................. 

 N =suma punctelor acordate, M =media generală 

                                                                                       Diriginte, prof................... 

Punctaje: 

 MENȚIUNE 
FAZA 
NAȚIONALĂ  

LOCUL I 
JUDEȚEAN 

LOCUL II 
JUDEȚEAN 

LOCUL III 
JUDEȚEAN 

MENȚIUNE 
JUDEȚEAN 

Olimpiade  40 60 40 20 10 

Concursuri  50 40 30 20 10 

• Pentru bursele de merit se vor depune cereri de către elevii ce au media cel 
puțin 9,50/ sem I an scolar 2021-2022 

• Pentru bursele de studiu se vor depune cereri de către elevii ce au media 
cel puțin 7,50/ sem I an scolar 2021-2022 

• Venit/membru familie pentru bursa de studiu pe ultimele 3 luni: 1524 RON 

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR DE STUDIU ȘI ACTE NECESARE 



 

Bursa de studiu 

• media generală peste 7,5 și maxim 10 absente nemotivate pe sem I 

• venitul mediu/membru de familie în ultimile 3 luni  (octombrie, noiembrie, decembrie 2021) 
este cel mult egal cu salarul minim pe economie , adică 1524 

 

Acte necesare: 

-certificat de naștere elev (copie) 

-CI părinți 

-certificat căsătorie părinți/ divorț (dacă este cazul) din care să reiasă custodia părinților 

-certificate de naștere ale copiilor din întreținerea părinților 

-adeverințe de elev/student pentru frații și surorile elevului 

-actul din care să rezulte calitatea titularului, de tutore/curator, dacă este cazul 

-adeverințe din care să rezulte venitul net pe ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie, decembrie 2021), 
pentru fiecare membru major al familiei care lucrează 

-declarație pe propria răspundere (autentificată la notariat) pentru fiecare membru major al familiei 
care nu a realizat nici un venit în ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie, decembrie 2021) 

-taloane de plată pentru: ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin pe 
ultimele 3 luni 

-taloane sau adevetințe de pensie de ajutor social în condițiile legii pensilor și asigurărilor sociale de stat 
precum și pentru alte indemnizații și sporuri pe ultimele 3 luni 

-adeverințe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii 
familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activități autorizate în condițiile prevăzute de lege 

-ancheta socială 

- alte acte relevante pentru stabilirea venitului/ membru de familie(se iau in calcul toate veniturile cu 
caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusive alocatia complementara pentru copii; 
 

 


