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CRITERII  

DE ACORDARE A BURSELOR  

An scolar 2020 – 2021 

Semestrul al II –lea 

 

Termen de depunere dosare : 01-05.02. 2021  

 
2. BURSELE DE MERIT 

 
Se acordă elevilor din clasele V – VIII, care se încadrează în cel puţin unul din 

următoarele cazuri : 

 

 Au obţinut locurile I, II sau III  la  olimpiadele si concursurile şcolare –etapele   

naţionale şi judeţene  – organizate de Ministerul Educatiei; 

 Au obţinut locurile I, II sau III  la concursurile/competiţiile scolare cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific la nivel naţional sau judeţean  

organizate de Ministerul Educatiei; 

 Au rezultate deosebite la învăţătură , au obţinut media generală anuală/semestriala 

peste 9,70 şi nota 10 la purtare . 

 

 

DOSARUL ptr. Bursa de Merit va cuprinde următoarele acte: 

- cerere tip în care se specifică media generală anuală/semestriala  şi media la purtare 

din anul şcolar/semestrul  anterior, confirmata de diriginte. 

- copie certificat naştere elev; 

- diplome obţinute la olimpiadele şi concursurile scolare mai sus menţionate; 

- dosar cu şină. 

Notă : 

Bursele sunt revizuite semestrial. 

În perioada acordării bursei , elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai  

mică de 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BURSELE DE STUDIU 
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Se acordă elevilor din clasele V – VIII, care provin din familii cu un venit lunar mediu 

pe membru de familie pe ultimele 3 luni de  cel mult egal cu salariul minim pe economie 

(2230 lei brut,  )  şi care îndeplinesc simultan condiţiile: 

 

 au media generală anuală/semestriala  peste 9,50 şi 10 la purtare în semestrul 

anterior celui în care se acordă bursa.  

 

DOSARUL va cuprinde următoarele acte: 

- cerere  tip în care se specifică media generală/semestriala şi media la purtare din  

anul/semestrul  şcolar anterior; 

- copie certificat naştere elev; 

- adeverinţă de venit lunar mediu de la părinţi cu veniturile pe ultimele 3 luni  

sau declaraţie notariala pe propria răspundere că nu au venituri;    

- dosar cu şină 

 

 

 

4. BURSE AJUTOR SOCIAL: 
        Se acordă  elevilor din clasele I – VIII, la cerere, în funcţie de situaţia materială a 

familiei sau susţinătorilor legali şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

- nu realizerază un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de  

familie, mai mare de 50 % din salariul minim net pe economie, (1346 lei net,            

2.230 de lei brut) 
 

       -    nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp. 

-    elevii trebuie să aibă media generală anuală  10 la purtare şi să nu aibă corigenţe.  

DOSARUL va cuprinde următoarele acte: 

- cerere de tip  în care se specifică daca a avut corigente in anul anterior . 

- copie certificat naştere elev; 

-  copii carti de identitate parinti; 

- adeverinţă cu venitul  net lunar pe ultimele 12 luni sau declaraţie notariala 

ptr.parintii  fără venituri; 

- adeverinţă de pamant de la Primărie – pentru parinti; 

- adeverinţă de la Financiar- pentru parinti ; 

- cupon de la alocaţia suplimentară - dacă este cazul - 

- dosar cu şină; 

 

Notă: 

 Elevii pot pierde bursa socială dacă au corigenţe şi nota scăzută la purtare . 

Nu pot primi bursa elevii declarati REPETENTI/CORIGENTI  in anul/semestrul 

anterior. 
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5. BURSE MEDICALE 
Se acordă elevilor orfani   sau bolnavi  de TBC şi care se află în evidenţa  

dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie grave, 

insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită 

cronică, glaucom, miopie gravă , boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi 

de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism 

articular, handicap locomotor. 

 Acordarea acestor burse medicale se face pe baza certificatului eliberat de  medicul 

specialist şi avizat de medicul de familie sau medicul şcolar.  

 

DOSARUL va cuprinde următoarele acte: 

- cerere tip – de la scoala; 

- certificat cu diagnosticul de care suferă elevul de la medicul specialist – in original; 

- anchetă socială de la medicul de familie  

- dosar cu şină. 

- Copie BI – parinti 

- Copie Certificat nastere copil 

 

6. BURSE ORFANI 
- cerere tip – de la scoala ; 

- certificat de deces al parintilor decedati; 

- dosar cu sina; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Doamna Director, 
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Subsemnata/ul, ………………………………………………..., legitimat cu CI, 

seria…………….,nr………..…părinte/reprezentant legal al elevului(ei) : 

1)……………………………………………………. clasa ……….…..….. 

       2)……………………………………………………. clasa……………….. 

     3)…………………………………………………..…clasa………………. 

 

Vă rog să-mi aprobați cererea prin care solicit acordarea de: 

□ bursa de merit; 

□ bursa de studiu; 

□ burse de ajutor social; 

□ rechizite școlare. 

□  
pentru   Semestrul al II-lea , an scolar 2020/2021. 

 
Anexez următoarele documente (după caz): 

□ copie certificat naștere elev; 

□ copie carte de identitate elev (dacă este cazul); 

□ copie carte de identitate părinte; 

□ copii acte de identitate ale tuturor membrilor familiei; 

□ declarații pe propria răspundere; 

□ copii diplome rezultate olimpiade concursuri; 

□ adeverințe/documente justificative venit net ale membrilor familiei sau declarație notarială 

venit; 

□ documente/adeverinta din care să reiasă că nu deţin terenuri agricole; 

□ adeverință fiscala (certificat de atestare fiscala ) ca nu detin societati comerciale, spatii inchiriate, 

etc. ; 

□ adeverintă elev/student de la ceilalți frați; 

□ copie certificat deces părinte; 

□ certificat medical eliberat  de  medicul specialist și avizat  de medicul  de 

familie/școlar. 

 Mentionez ca in SEM.I    a avut media generala …………..si 10 (zece) la purtare .  

 

 

Data: …………………………. Semnătura: …………………. 

 

 

 
Doamnei Director al Școlii Gimnaziale „Ion Creanga” Craiova 


