
BURSA PERFORMANTA 

 

- cerere tip (modelul se solicită comisiei), media la purtare este confirmată de către profesorul diriginte în scris în zona de subsol 

a cererii; 

BURSA DE MERIT 

 

ACTE NECESARE – vor fi depuse intr-un dosar cu șină care să să conţină: 

1. pagina de gardă cu numele, prenumele elevului și clasa de proveniență, data depunerii dosarului; 

2. opis cu specificarea documentelor în ordinea solicitată; 

3. cererea tip (modelul se solicita dirigintelui/comisiei); media generala anuala– 9,90 gimnaziu şi 9,75 liceu, cea la purtare 

10,00 precum şi mediile la obiectele de studiu necesare pentru departajare sunt confirmate de către profesorul diriginte în scris în 

zona de subsol a cererii; 

4. copie după carnetul de note care să ateste media la purtare 

5. copii xerox după diplomele obținute la etapele județene  ale olimpiadelor și concursurilor școlare și/sau diplomele obținute la 

etapele județene  ale competițiilor/ concursurilor cultural-artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate 

de MECŞ, precizându-se domeniul şi numărul concursului din CAEN; 

6. copie a cărții de identitate/ certificat de naștere 

7. copia tabelului pe baza căruia s-a făcut deplasarea/la olimpiadă/concurs pentru elevii care au obţinut premii cu echipa. 

8.- copie a actului de identitate al părintelui/elevi minori ; 

 

BURSA DE STUDIU 

 

1. pagina de gardă cu numele, prenumele elevului și clasa de proveniență, data depunerii dosarului; 

2. opis cu specificarea documentelor în ordinea solicitată; 

3.cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei); media generală, cea la purtare, precum şi mediile la obiectele de studiu 

necesare pentru departajare sunt confirmate de către profesorul diriginte în scris în zona de subsol a cererii; 

4.Copia xerox a certificatului de naştere/copia actului de identitate al elevului; 

5.copii xerox ale certificate de naştere sau actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; 

6.acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni ( noiembrie-

decembrie 2017 şi ianuarie 2018/1900 lei ) anterioare depunerii dosarului: 

- adeverinţe salariu sau orice alt venit care să cuprindă obligatoriu venitul net inclusiv bonurile de masă; 

- pensia alimentara; 

- pensie de stat; 

-ajutor de somaj; 

- indemnizatii cu caracter permanent; 

- acolo unde membrii familiei nu realizează venit, anexează declaraţie pe proprie răspundere de la Notariat;  

- pentru fraţi, se vor ataşa adeverinţe de elev/student din care să rezulte că beneficiază sau nu de bursă si cuantumul pe lunile 

menţionate mai sus; 

- acte privind alocaţia de stat pentru copiii inclusiv alocaţia suplimentară; 

- alocatii pentru copiii dati in plasament; 

 

BURSA SOCIALA 

 

Acte necesare pentru BURSA SOCIALA lit.a): 

 ORFANI: 

- cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei) 

BOLNAVI: 

- cerere 

 

 Acte necesare pentru BURSĂ SOCIALĂ lit. c): 

- cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei) 

- copia certificatului de naştere/actului de identitate al elevului; 

- copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlaţi membri ai familiei; 

- adeverinţe salariu sau orice alt venit care să cuprindă obligatoriu venitul net pe ultimele 12 luni (februarie - decembrie 

2017, ianuarie 2018/581 LEI) anterioare depunerii dosarului, inclusiv bonurile de masă; 

- pensia alimentara; 

- pensie de stat; 

-ajutor de somaj; 

- indemnizatii cu caracter permanent; 

- acolo unde membrii familiei nu realizează venit, anexează declaraţie pe proprie răspundere de la Notariat;  

- pentru fraţi, se vor ataşa adeverinţe de elev/student din care să rezulte că beneficiază sau de bursă si cuantumul pe lunile 

menţionate mai sus; 

- acte privind alocaţia de stat pentru copiii inclusiv alocaţia suplimentară; 

- alocatii pentru copiii dati in plasament; 

- act doveditor în original ca nu detin terenuri agricole > 20000 mp in zone colinare si de ses si de 40000 mp in zone 

montane dela Primaria unde isi au domiciliul; 

 NOTA : 

Elevii nu pot primi doua burse simultan ,dar are dreptul sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau se acorda pentru o 

perioada mai mare. 

 


