
ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSĂ 

 

I. BURSELE DE PERFORMANŢĂ 

ACTE NECESARE: 

- cerere;  

- copie xerox după diploma obţinută în anul școlar anterior;  

- copie xerox certificat de naștere/ buletin de identitate elev; 

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

II. BURSELE DE MERIT 

Se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură, au obținut media generală de 

cel puțin 9.50 și nota 10 la purtare în anul şcolar anterior. Bursele de merit se acordă 

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

învațământului gimnazial și liceal, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați 

în celelalte clase ale învățământului gimnazial și liceal. 

EXTRAS DE CONT !!!!!!!!!!! 

III. BURSELE DE STUDIU 

Se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar net mediu pe membru de 

familie pe ultimele 3 luni (Iunie, Iulie, august) cel mult egal cu salariul minim pe 

economie(1386,00 LEI) și care au media generală a anului şcolar anterior peste 7,00 și 

nota 10,00 la purtare. 

ACTE 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 

familieipe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului ( IUNIE, IULIE şi AUGUST) 

inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii;  

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

Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 

veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor. 

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în 

clasele de început ale învațămîntului primar, gimnazial și liceal, respectiv începând 

cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, 

gimnazial și liceal. 



 

 

IV. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 

ACTE NECESARE: 

a)1. orfani de ambii părinţi: 

- cerere; 

- copie xerox certificat de naștere elev; 

- copii certificate de deces; 

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

a)1.1 orfani de un părinte: 

- cerere;  

- copie xerox certificat de naștere elev;  

- copie certificat de deces;  

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

a)2. bolnavi  

- cerere; 

- copie xerox certificat de naștere elev/ buletin de identitate;  

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

membri ai familiei;  

- certificatul medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau 

de medicul de la cabinetul școlar – pentru elevii care suferă de una din bolile specificate 

în lege;  

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

ACTE 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. 

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

depunerii dosarului ( septembrie 2020 – august 2021 ), inclusiv alocaţia suplimentară 



pentru copii; (50% din salariul minim net pe economie/ lună/ membru din familie – 

686,33 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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Notă: elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10. 

 

 

 

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

le aduc la secretariatul Colegiului până la data de 24 septembrie 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 !!!!!!!!!!! 

 


