
 

CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR  

( REVIZUIRE SEMESTRIALĂ) 

 

(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând 

cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului 

primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru 

elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau 

profesional.  

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii 

alin.(1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 

situația școlară a elevilor 

(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare 

este mai mică decât 10. 

 Documente necesare : EXTRAS DE CONT !!!!!!!!!!! 

Art. 9. (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit 

lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni (Octombrie, Noiembrie, 

Decembrie 2020) cel mult egal cu salariul minim pe economie (1346 lei) și care 

îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în 

semestrul anterior celui în care se acordă bursa.  

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite 

în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.  

Art. 10. Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii 

aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau 

profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase 

ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. 

DOCUMENTE  NECESARE: 

Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină:  

- cerere;  

- copie xerox certificat de naștere elev;  

- copii xerox certificate de naştere și buletine de identitate, după caz, ale celorlalţi 

membri ai familiei;  

- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor 

familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (Octombrie, Noiembrie, 

Decembrie 2020) inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii;  

- EXTRAS CONT !!!!!!!!!!! 

 



 

Art. 12.(1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt 

revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare 

ale familiei. 

 (2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 

c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:  

1.- nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni( Ianuarie 2020 – 

decembrie 2020) , pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe 

economie(673,00 lei);  

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.  

Art. 14 

- Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal 

instituiți/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a 

burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere 

însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.  

Art. 15. 

   -   (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se 

vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  

     (2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul 

toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia 

suplimentară pentru copii. 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU BURSELE SOCIALE DE LA PCT. 

b) şi c): situație materială grea 

- cerere;  

- copie xerox certificat de naștere elev;  

- copii xerox certificate de naştere și buletine de identitate, după caz, ale celorlalţi 

membri ai familiei; 

- adeverinţe din care să rezulte că fraţii/ surorile sunt elevi/ studenţi, eliberate de 

instituţiile de învăţământ unde studiază aceştia , în care se specifică daca a avut sau 

nu bursă . 

 - acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare 

depunerii dosarului ( ianuarie 2020 – decembrie 2020 ), inclusiv alocaţia 

suplimentară pentru copii; (50% din salariul minim net pe economie/ lună/ 

membru din familie – 673,00 LEI) 

 

 



- declaraţie NOTARIALĂ că nu au niciun venit(unde este cazul), însoţită de 

adeverinţă de la primărie din care să rezulte suprafaţa de pământ deţinută sau lipsa ei 

– formular tipizat obţinut de la primărie. 

-  Anchetă socială făcută de Primăria de care aparține domiciliul 

- EXTRAS CONT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Dosarele de burse se depun la diriginți/ învățători care le verifica și 

apoi le aduc la secretariatul Colegiului până la data de  19.02.2021. 

(PRIMELE 10 ZILE DE LA ÎNCEPEREA ȘCOLII CONFORM 

ORINULUI ANEXAT). 

 

PENTRU ORICE TIP DE BURSĂ ESTE NECESAR 

SĂ SE ANEXEZE CONTUL ÎN CARE SE VOR VIRA 

SUMELE CUVENITE 

 

NU SE MAI ELIBEREAZĂ BURSE IN NUMERAR DE 

LA CASERIE !!!!!!!!!!! 

 

 




