
 
 
 

BURSE PENTRU  ELEVI 
AN  ŞCOLAR  2021-2022 

 

 
1. BURSELE DE MERIT se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile 

urmatoare: 

a) au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la 

purtare in anul scolar anterior, respectiv in primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati 

in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional; 

 b) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare 

nationale organizate de ME; 

 c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor cultural 

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de 

ME. 

BURSELE DE MERIT obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acorda incepand cu 

semestrul al II-lea, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial, liceal 

sau profesional, respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale 

invatamantului gimnazial, liceal sau profesional.  

Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederii alin. (1) lit. 

a) este revizuita semestrial, in functie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor. 

 

CONŢINUT DOSAR: 

- Tabel nominal cu elevii care se încadrează cerinţelor, întocmit şi asumat de profesorul diriginte, 

în care se va specifica media generală şi media la purtare din anul şcolar 2020-2021; 

- copii diplome obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare în anul şcolar 2020-2021, însoţite de 

copie C.I./certificat de naştere elev - dosarele se vor depune la secretariat de către diriginţi 

până pe 24 septembrie 2021. 

 



 

 

2. BURSA DE STUDIU- SEM.I 

VALABIL PENTRU CLASELE VI-VIII ŞI X-XII 

 CONDIŢII DE ÎNSCRIERE : 

 - media generală a semestrului II obţinută în anul sc. 2020-2021 mai mare de 7,00 

- media la purtare egală cu 10 

-venitul mediu lunar/membru de familie în lunile iunie, iulie, august 2021 să fie cel mult egal cu 

salariul minim pe economie. 

DOSARELE vor fi depuse la serviciul secretariat de către diriginţi până la 

data de 24 septembrie 2021 şi se vor reactualiza în sem II. 

NOTĂ: PENTRU SEM II SE POT ÎNSCRIE ŞI ELEVII DIN CLASA A V A ŞI A IX 

A CARE AU OBŢINUT MEDIA GENERALĂ MAI  MARE  DE 7,00 ÎN SEM. I AN ŞC. 

2021-2022. 

 

CONŢINUT DOSAR 

- cerere (de la prof. diriginte), vizată de prof. diriginte, în care se va specifica media generală şi 

media la purtare din sem. II, an şcolar  2020-2021. 

- carte  de identitate a elevului – copie; 

- act de identitate al tuturor membrilor din familie - copie; 

- adeverinţe de venit net - pentru  lunile iunie, iulie, august 2021+valoarea tichetelor cadou; 

- declaraţie la notar (din partea părinţilor şi a membrilor familiei care au împlinit 18 ani) din 

care să rezulte că „familia nu a beneficiat în lunile iunie, iulie, august 2021 de alte venituri în 

afară de cele prezentate la dosar”;                                

- adeverinţă elev/student de la ceilalţi fraţi din care să rezulte că nu au beneficiat în lunile iunie, 

iulie, august 2021 de burse sau ajutoare financiare. 

- adeverinţă de la primărie din care sa rezulte: alocaţia complementară, monoparentală, ajutorul 

social, veniturile agricole şi terenul aflat în posesia persoanelor cu vârstă peste 18 ani/ nr. 

membrilor din familie. 

Se iau în calcul toate veniturile inclusiv alocaţia de stat şi alocaţia complementară. 

Notă: venitul mediu lunar/membru de familie în lunile iunie, iulie, august 

2021 să fie cel mult egal cu salariul minim pe economie. 

 

 

 



3.  BURSE SOCIALE 

A. ORFANI (clasele preg.-XII) 

 CONDIŢII  

 - media 10 la purtare 

 - orfani de unul sau de ambii părinţi 

 CONŢINUT DOSAR 

- cerere (de la prof. diriginte) de acordare a bursei, completată de către elev / părinte (pt. elevii 

din ciclul primar şi gimnazial), vizată de prof. diriginte, în care se va specifica media la purtare 

din anul şcolar 2020-2021 

- certificat naştere elev 

- certificat deces - părinte decedat  

DOSARELE vor fi depuse la serviciul secretariat de către diriginţi până la data 

de 24 septembrie 2021. 

 

B. BOALĂ (clasele preg.-XII) 

CONDIŢII:  

- MEDIA 10 LA PURTARE 

- bolnavi de TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale 

cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie 

grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care sufera de 

poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor, 

tulburari din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroza 

chistica si cu orice alte boli cronice pe care Consiliile de administratie ale unitatilor de 

invatamant preuniversitar le pot lua in considerare; acordarea burselor pentru motive medicale 

se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul scolar.  

 

CONŢINUT DOSAR: 

- cerere (de la prof. diriginte) de acordare a bursei, completată de către elev / părinte (pt. elevii 

din ciclul primar şi gimnazial) vizată de prof. diriginte, în care se va specifica media la purtare 

din anul şcolar 2020-2021 

- certificat naştere elev 

- certificat medical eliberat de medicul specialist şi vizat de medicul şcolar/ medicul de familie 

DOSARELE vor fi depuse la serviciul secretariat de către diriginţi până la data 

de 24 septembrie 2021. 



 

C. BURSE  VENITURI REDUSE (clasele preg.-XII) 

CONDIŢII: 

  - media 10 la purtare 

  - nu detin terenuri agricole in suprafata mai mare de 20.000 mp in zone colinare si ses si de 

40.000 mp in zonele montane. 

- venituri reduse (venitul net mediu lunar / membru de familie în ultimele 12 luni, respectiv 

septembrie 2020 - august 2021, nu depăşeşte 50% din salariul net minim pe economie. 

 

CONŢINUT DOSAR: 

- cerere (de la prof. diriginte) de acordare a bursei, completată de către elev / părinte (pt. elevii 

din ciclul primar şi gimnazial) vizată de prof. diriginte, în care se va specifica media la purtare 

din anul şcolar 2020-2021; 

- adeverinţă cu veniturile nete pe ultimele 12 luni; 

- carte de identitate a elevului – copie; 

- act de identitate al tuturor membrilor din familie - copie; 

- dacă părinţii sunt despărţiţi hotărârea de divorţ, precum şi mandatul poştal de primire a 

pensiei alimentare; 

- declaraţie la notar (din partea părinţilor şi a membrilor care au împlinit 18 ani) din care să 

rezulte că „familia nu a beneficiat în ultimele 12 luni de alte venituri permanente în afară de cele 

prezentate la dosar”; 

- adeverinţă elev/student  de la ceilalţi fraţi,  

- adeverinţă de la primărie din care sa rezulte veniturile şi terenul aflat în posesia persoanelor cu 

vârstă peste 18 ani/ nr.membrilor din familie. 

DOSARELE vor fi depuse la serviciul secretariat de către diriginţi până la 

data de 24 septembrie 2021 şi se vor reactualiza în sem II. 

 

NOTĂ: SE POT CUMULA DOUĂ BURSE ASTFEL: 

- BURSĂ DE SOCIALĂ +BURSĂ DE MERIT; 

- BURSĂ DE SOCIALĂ +BURSĂ DE STUDIU. 

 

 

 

 

 



Programul national  

de protectie sociala "Bani de liceu" 

  

     

 

 

Pentru obtinerea sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala 

"Bani de liceu", beneficiarii intocmesc o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 1, pe 

care o depun la profesorul diriginte.   

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:  

  a) copie a certificatului de nastere şi a actului de identitate al elevului;  

  b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri 

ai familiei;  

  c) acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmas al eroilor 

revolutiei, bolnav de TBC si se afla in evidenta dispensarului scolar, ca sufera de: diabet, o boala 

maligna, sindrom de malabsorbtie grava, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, 

cardiopatie congenitala, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, ca este 

infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, ca sufera de poliartrita juvenila, spondilita 

anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de catre 

medicul abilitat sa avizeze acordarea burselor, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu 

modificarile si completarile ulterioare, numai dupa efectuarea unor anchete sociale pentru a se 

analiza starea materiala a familiei;  

   d) acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei.  

- anchetă socială; 

- adeverinţă cu venitul brut pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2021); 

- declaraţie la notar (din partea părinţilor şi a membrilor care au împlinit 18 ani) din care să 

rezulte că „familia nu a beneficiat în ultimele 3 luni de alte venituri permanente în afară de cele 

prezentate la dosar”; 

- adeverinţă elev/student  de la ceilalţi fraţi,  

- adeverinţă de la primărie din care sa rezulte veniturile şi terenul aflat în posesia persoanelor cu 

vârstă peste 18 ani/ nr.membrilor din familie. 

   e) adeverinta eliberata de catre unitatea scolara din care sa rezulte media generala si numarul 

de absente nemotivate din anul scolar 2020-2021. 
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ANEXA 1 

Nr. de înregistrare……………/Data .............................................  

Unitatea de învăţământ COLEGIUL NAŢIONAL „CAROL I” CRAIOVA, DOLJ 

 (denumirea, localitatea, judeţul, codul SIRUES)  

 

 

 

CERERE pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul  

Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" 

 

 

 

1. Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................................................................., (numele, 

iniţiala tatălui, prenumele) fiul/fiica lui .............................. şi al/a ..................................., 

domiciliat/domiciliată în ............................................................................., (str………………….., 

nr…….., bl…….., sc……., et……., ap…….., judeţul/sectorul ……….., localitatea…………….) cod 

poştal nr. ......................, cod numeric personal ..............................., CI/BI ............................., telefon/fax 

.............................., e-mail .........................., elev/elevă la ............................................. 

………………… (unitatea de învăţământ), din localitatea ............................., judeţul ...................  

2. Venitul brut lunar pe membru de familie, în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului:  

Venit mediu brut 

pe membru de 

familie 

Luna Venit mediu brut 

lunar pe membru 

de familie, 

realizat în 

ultimele 3 luni 

iunie iulie august 

Suma     

 

3. Statutul juridic sau medical:  

|_| orfan  

|_| urmaş al eroilor revoluţiei  

|_| bolnav care suferă de una dintre următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, sindrom de 

malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită 

cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism 

articular, handicap locomotor, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA  

4. |_| Am domiciliul în mediul rural.  

5. Media generală a anului şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în 

cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" este ...........................  



6. Numărul de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea 

sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" este de 

.............................  

Solicit acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de 

liceu".  

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor 

cuprinde beneficiarii sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de 

liceu" şi să fie parţial publicate, inclusiv pe internet, cu minimum de expunere publică necesară.  

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria 

răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte, complete şi susţinute de actele autentice 

depuse. 

Mă angajez ca, în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru 

depunerea cererilor, să informez comisia despre aceste schimbări. 

 Semnătura reprezentantului legal   Semnătura elevului ..................................................  

 

 

Rezervat pentru comisie:  

Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează în 

prevederile legale pentru acordarea sprijinului financiar, elevul având un venit mediu brut lunar pe 

membru de familie, realizat în ultimele 3 luni, de .................  

 

Semnătura preşedintelui comisiei  

LS ...............................................  

 

NOTĂ:  

Secţiunile 3 şi 4 se completează numai în cazul elevilor care se află în una dintre aceste situaţii.  

Numărul de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei de învăţământ se completează de către 

comisia din unitatea/instituţia de învăţământ 

 

 

 

 

 

 

 



Vizat Diriginte, 
         Prof. ______________ 

 
An scolar 2020-2021 

Media generala _________ 
Media la purtare ________ 

 
 

Domnule Director, 
 
 Subsemnatul/a ____________________________________________, cu 

domiciliul în ______________, strada ____________________________, nr. ____, bl. 

_____, sc. ____, ap. ____, posesoare a cărții de identitate seria _____, nr. ____________, 

eliberat de _______________________, la data _____________, în calitate de părinte al 

copilului ________________________ 

_________________________, din clasa a _____, an școlar 2021-2022, solicit acordarea 

bursei de studiu / socială (orfan, boală, venituri mici). 

 Menționez că familia este compusă din _________ membri, astfel: 

Subsemnata _________________ - salariata ______________ venit _________ 

Soțul _____________________ - salariat _______________ venit _________ 

Copii _____________________ - elev ___________________ cls _________ 

Copii _____________________ - elev ___________________ cls _________ 

Copii _____________________ - elev ___________________ cls _________ 

Copii _____________________ - elev ___________________ cls _________ 

Copii _____________________ - elev ___________________ cls _________ 

 

Cunoscând prevederile articolului 292 din codul penal privind falsul din declaraţii 

confirm pe propria răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi susţinute 

de actele autentice de burse. 

 

  

Data _______________     Semnătura _______________ 

 

 

 

 

 

 



 

Vizat Diriginte, 
        Prof. ______________ 

 
Domnule Director, 

 
 Subsemnatul/a ____________________________________________, 

elev/ă în clasa a _____, an școlar 2020-2021, solicit acordarea BURSEI DE MERIT cf. art. 8 

din OMECTS 5576/2012 pentru următoarele rezultate obținute în anul școlar 2020-2021: 

Denumire  
- Au obținut Locurile I, II, III la etapele județene ale 

olimpiadelor sau concursurilor școlare naționale 
organizate de MECTS  

- Au obținut Locurile I, II, III la etapele județene ale 
competițiilor/concursurilor cultural artistice cu 
caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific 
organizate de MECTS de nivel național 

Faza Locul 
obținut 

Media 
la 
purtare 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Anexez prezentei cereri un număr de _________ diplome. 

Cunoscând prevederile articolului 292 din codul penal privind falsul din declaraţii 

confirm pe propria răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi susţinute 

de actele autentice de burse. 

 

 

Data _______________     Semnătura _______________ 

 


