
BURSE PENTRU ELEVI 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 
1. BURSA DE PERFORMANŢĂ 

a) Condiţii: 

- Elevul a obţinut Locul I, II sau III la Etapele Naţionale ale Olimpiadelor şi Concursurilor Şcolare 

Naţionale (cultural artistice sau sportive) organizate de M.E.N. şi cuprinse în calendarul 

Olimpiadelor Şcolare nr. 24981/22.01.2018 şi calendarul Concursurilor Naţionale nr. 

24981/1/2/3 – 24982/22.01.2018 

b) Conţinut dosar: 

- Cerere de acordare a bursei, completată de către elev/părinte, vizată de profesorul diriginte, în 

care se specifică media generală şi media la purtare din anul şcolar 2017-2018; 
- Copie după cartea de identitate a elevului; 

- Copii diplome rezultate olimpiade şi concursuri – 2017-2018. 

Dosarul se depune pentru fiecare an şcolar până la 28 septembrie. 
 

2. BURSA DE MERIT – SEM. I 
a) Condiţii: 

- Media generală obţinută în anul şcolar 2017-2018, cel puţin 8,50 şi 10 la purtare; 

- Elevul a obţinut Locul I, II sau III la Etapele Judeţene ale Olimpiadelor şi Concursurilor Şcolare 

Naţionale (cultural artistice sau sportive) organizate de M.E.N. şi cuprinse în calendarul 

Olimpiadelor Şcolare nr. 24981/22.01.2018 şi calendarul Concursurilor Naţionale nr. 

24981/1/2/3 – 24982/22.01.2018 

b) Conţinut dosar: 

- Cerere de acordare a bursei, completată de către elev/părinte, vizată de profesorul diriginte, în 

care se specifică media generală şi media la purtare din anul şcolar 2017-2018; 
- Copie după cartea de identitate a elevului; 
- Copii diplome rezultate olimpiade şi concursuri 2017-2018. 
Notă: Pentru Semestrul II se pot înscrie şi elevii din clasa a IX a care au obţinut media cel puţin 8,50 

în Semestrul I, an şcolar 2018-2019 şi au premii la Olimpiadele şi Concursurile Şcolare Naţionale 

(cultural artistice sau sportive) organizate de M.E.N. 

Dosarul se depune pentru fiecare an şcolar până la 28 septembrie. 
 

3. BURSA DE STUDIU – SEM I 
a) Condiţii: 

- Media 10 la purtare; 

- Media generală din anul şcolar 2017-2018, vizată de profesorul diriginte (fără clasa a IX a); 

- Venitul net mediu lunar / membru de familie în lunile iunie, iulie, august 2017 să fie cel mult 

egal cu 1900 ron. 

b) Conţinut dosar: 

- Cerere de acordare a bursei, completată de către elev/părinte, vizată de profesorul diriginte, în 

care se specifică media generală şi media la purtare din anul şcolar 2017-2018; 
- Copie după cartea de identitate a elevului; 
- Adeverinţă de venit – net - pentru lunile iunie, iulie, august 2018; 
- Declaraţie la notar (din partea părinţilor şi a membrilor care au împlinit 18 ani) din care să 

rezulte că familia nu a beneficiat în lunile iunie, iulie, august 2018 de burse sau ajutoare financiare; 
- Adeverinţă elev/student de la ceilalţi fraţi din care să rezulte că nu au beneficiat în lunile iunie, 

iulie, august 2018 de burse sau ajutoare financiare; 
- Adeverinţă de la primărie din care să rezulte: alocaţia complementară, monoparentală, ajutorul 

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

din familie. 
Notă: Venitul net mediu lunar / membru de familie în lunile iunie, iulie, august 2018 să fie cel mult egal 

cu 1900 ron. (se iau în calcul toate veniturile inclusiv alocaţia de stat şi cea complementară). 

 Numărul burselor vor fi în funcţie de sumele alocate de primărie. 

 Criteriul de departajare va fi în funcţie de venit. 

Dosarul se depune pentru fiecare an şcolar până la 28 septembrie. 


