
Bursele de performanta 

Bursele de performanta se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul dintre cazurile 
urmatoare: 

a) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare 
nationale organizate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN); 

b) s-au calificat in loturile de pregatire organizate de MEN pentru competitiile internationale; 

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural-
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de 
MEN. 

Bursele de performanta se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut 
rezultatele. In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde sumele alocate, daca nota la 
purtare intr-un semestru este mai mica de 10. 

Acte necesare: 

- cerere  solicitare (scrisă de mână) 

- copie după C.I. sau certificat naștere (după caz) 

- copie după diplomă 

 

Burse de merit 

Bursele de merit se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul dintre 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 sau in primul semestru al anului scolar; 

b) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare 
nationale organizate de MEN; 

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 
MEN. 

Acte necesare: 

- cerere  solicitare  (scrisă de mână) 

- copie după C.I. sau certificat naștere (după caz) 

- copie după diplomă 

In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde suma alocata daca nota la purtare este mai 
mica de 10. 

 

Bursa de studiu 

Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru 
de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care au media 
generala peste 9,00 si nota 10 la purtare in semestrul anterior celui in care se acorda bursa. 

Acte necesare: 

- Venit NET/ membru de familie maximum 2080 lei 
- Adeverință venit NET  și BRUT ultimele 3 luni ( august, iulie, iunie a.c.) 
- Sau cupon șomaj/pensie ultimele 3 luni ( august, iulie, iunie a.c.) 

Sau declarație Notariat din care să rezulte că nu s-au realizat venituri ân ultimele 3 luni  
( august, iulie, iunie a.c.) 

- Adeverință ANAF- Venituri pe anul curent 



- Cerere solicitare  
- Copie certificat naștere copii minori, C.I. – mama, tata, elevi 
- Adeverință frați majori – studenți sau elevi- de lșa facultate sau Liceul unde studiază 
- Elevul să aibă în anul anterior  media generală minim 9  și la purtare 10. 

 

      Burse de ajutor social 

Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu 
frecventa din invatamantul preuniversitar de stat: 

Litera ”a”   

  - ORFANI  

Acte necesare: 

- copie certificat deces 

- Copie carte identitate/ certificat naștere elev 

- Cerere solicitate bursă socială lit.” a ” pentru anul școlar în curs 

   sau -  BOLNAVI   

de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne 
si/sau cronice (astm, epilepsie, hepatita, renale, glaucom, miopie grava, HIV/SIDA), 
cardiopatii congenitale poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, ori reumatism articular, 
handicap locomotor. 

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul 

specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar. 

 Acte necesare: 

- Adeverință medicală eliberată de medicul specialist și avizată de medicul de familie sau medicul de 

la cabinetul școlar 

- Anchetă socială, efectuată de Primăria din raza județului unde are domiciliul 

- Copie carte identitate/ certificat naștere elev 

- Cerere solicitate bursă socială lit.” a ” pentru anul școlar în curs. 

 

Litera ”c” 

Condiție de acordare:   Venitul / membru de familie mai mic sau egal cu jumătate din salariul 

minim NET pe economie ( 1040 lei ) 

Acte necesare: 

- Adeverință venit net ultimele 12 luni ( ex.: august 2019- septembrie 2018), pentru părintele angajat 

- Declarație legalizată de la Notariat pentru părintele neangajat, pentru ultimele 12 luni ( ex.: august 

2019- septembrie 2018), din care să rezulte că nu a realizat venituri în perioada menționată 

- Cupon pensie pentru ultimele 12 luni, dacă părintele este pensionat 

- Adeverință ANAF BN din care să rezulte alte venituri pe anul 2019 și perioada sept. 2018- dec. 2018 

- Copie carte identitate/ certificate naștere ale tuturor membrilor familiei 

- Adeverințe pentru frați, care sunt elevi sau studenți 

- Cupoane alocație 

- Adeverință Primărie – teren agricol– nu dețin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 
mp, in zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, in zonele montane. 

- Cerere solocitare. 


