
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BURSA DE 

STUDIU 

 

-elevii care provin din familii cu un 

venit mediu net lunar pe membru de 

familie, pe ultimele 3 luni anterioare 

cererii (octombrie, noiembrie, 

decembrie 2021) cel mult egal cu 

salariul minim net pe economie  

( 1542 lei/membru/lună) și care 

îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

         a) au obținut media generală de 

cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 

10 absențe nemotivate/semestru în 

anul școlar anterior, pentru elevii din 

clasele VI-VIII și X-XII; 

         b) au obținut media generală de 

cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 

10 absențe nemotivate în semestrul I  

al anului școlar, pentru elevii din 

clasa a V-a; 

         c) au obținut media de cel puțin 

7,50 și au acumulat cel mult 10 

absențe nemotivate în semestrul I al 

anului școlar, pentru elevii din clasa 

a IX-a care vor beneficia de bursă 

de studiu în semestrul al II-lea. 

 

- elevii majori sau 

părinții/tutorii/reprezentanții 

legali ai elevilor minori 

depun la comisia de atribuire 

a burselor din unitatea de 

învățământ o cerere însoțită 

de acte care dovedesc dreptul 

de acordare a bursei de 

studiu, în primele 10 zile 

lucrătoare ale 

fiecărui semestru. 

DOCUMENTE: 

-   Cerere 

- Adeverință de venituri sau 

cupoane de pensie, de șomaj, 

de alocație complementareă, 

de alocație de stat pentru 

copii;  

- Adeverință de ajutor social  

(pentru perioada octombrie-

decembrie 2021); 

- Declarație notarială pentru 

membrii familiei care nu 

realizează venituri; 

- Adeverință suprafață teren; 

- Anchetă socială eliberată de 

Primăria localității unde elevul 

are domiciliul; 

- copii xerox CI părinți și 

copii aflați în întreținere. 

 

 

- elevii majori sau 

părinții/tutorii legal 

instituiți/reprezentanții 

legali ai elevilor minori 

 

Bursele de studiu 

se acordă începând 

cu semestrul al II-

lea, pentru elevii 

din clasa a V-a, 

respectiv 

începând cu 

semestrul I, 

pentru elevii din 

celelalte clase ale 

învățământului 

gimnazial, liceal 

sau profesional. 

 

La stabilirea 

venitului mediu net 

lunar pe membru 

de 

familie se iau în 

calcul toate 

veniturile cu 

caracter 

permanent 

realizate de 

membrii familiei, 

inclusiv alocația 

complementară 

pentru copii. 

 


