
Colegiul Naţional “ANA ASLAN”  
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CRITERII DE ACORDARE BURSELOR ȘCOLARE 

TERMEN: 30 septembrie 2022 

 

BURSA DE 

PERFORMANȚĂ 

500 LEI 

BURSA DE MERIT   

200 LEI  

 

BURSA DE STUDIU  

150 LEI 

 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL  

200 LEI 

se cumulează cu oricare dintre celelalte 

burse: performanță, studiu, merit 

CRITERII DE 

ACORDARE 

a) au obținut locurile I, II sau 

III la etapele naționale ale 

competițiilor școlare naționale 

organizate de Ministerul 
Educației; 

b) s-au calificat în loturile de 

pregătire organizate de 

Ministerul Educației pentru 

competițiile internaționale; 

c) au obținut locurile I, II sau 

III la etapele naționale ale 

competițiilor /concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter 

sportiv sau cu caracter tehnico 

- științific, de nivel național, 

organizate de Ministerul 

Educației; 

d) au obținut locurile I, II sau 

III la competițiile sportive 

internaționale la care participă 

loturile naționale ale 

României.  
 

DOCUMENTE NECESARE 

– Nu trebuie depusă cerere 

– la propunerea dirigintelui 

– copia diplomei certificată 

conform cu originalul la nivelul 

unității 

CRITERII DE 

ACORDARE 

a) au obținut media generală de cel 

puțin 9,50 și au acumulat cel mult 

20 absențe nemotivate/an în anul 

școlar anterior, cu excepția clasei a 

IX-a; 

b) au obținut media de admitere 

în învățământul liceal sau 

profesional de cel puțin 9,50, 

pentru elevii din clasa a IX-a, și au 

acumulat cel mult 20 absențe 

nemotivate în anul școlar 

anterior, pentru elevii de clasa a 

IX-a 

c) au obținut locurile I, II sau III la 

etapele județene zonale în cazul 

învățământului vocațional de artă 

ale competițiilor școlare naționale 

organizate de M.E.  

d) au obținut locurile I, II sau III la 

etapele județene ale competițiilor 

/concursurilor cultural-artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter 

tehnico-științific, de nivel național, 

organizate de ME. POT PRIMI 

BURSA DE MERIT, DOAR 

ELEVII PROMOVAȚI LA 

TOATE DISCIPLINELE, LA 

FINALUL CURSURILOR DIN 

ANUL ȘCOLAR ANTERIOR 

CRITERII DE 

ACORDARE 

(1) Bursa de studiu se acordă elevilor 

care provin din familii cu un venit 

mediu net lunar pe membru de 

familie, pe ultimele 3 luni anterioare 

cererii (iunie, iulie, august 2022), cel 

mult egal cu salariul minim net pe 

economie (1524 LEI) și care 

îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

(2)  
a) au obținut media generală de cel 

puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 

absențe nemotivate/an în anul 

școlar anterior, cu excepția clasei a  

IX-a; 

b) clasa a IX-a 

– media de admitere în învățământul 

liceal de cel puțin 7,50 și cel mult 20 

de absențe în anul școlar anterior. 

(3) Pentru obținerea bursei de studiu, 

elevii majori sau părinții/tutorii legal 

instituiți/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 20 zile 

lucrătoare ale anului școlar - 30 

septembrie 2022; 

CRITERII DE ACORDARE 

 

a) elevi proveniți din familii care nu 

realizează un venit mediu net lunar, pe 

ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai 

mare de 50% din salariul minim net pe 

economie. (762 LEI) 

 

DOCUMENTE NECESARE 

– Cerere tip; 

– Copie certificat naștere elev; 

– Copie CI părinți; 

– Copii acte identitate, pentru toți membrii 

familiei (carte identitate pentru frații care au 

peste 14 ani, certificat de naștere pentru cei 

sub 14 ani); 

– Adeverințe cu salariul net/taloane de 

pensie/șomaj/ajutor social/ pensie de 

urmaș/, pe ultimele 12 luni (septembrie 

2021- august 2022) de la părinți și frații 

mai mari, care locuiesc împreună cu elevul; 

– Talon /extras de cont sau adeverință de la 

AJPIS pe ultimele 12 luni (septembrie 2021- 

august 2022) pentru alocații/ alocații 

complementare. 

– Copie după sentința de divorț și după 

dovada de plată lunară a pensiei de 

întreținere a minorului, dacă este cazul; 

– Declarație pe proprie răspundere, în care 

se specifică, ,,că nu a/au realizat venituri pe 
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BURSA DE 

PERFORMANȚĂ 

500 LEI 

BURSA DE MERIT   

200 LEI  

 

BURSA DE STUDIU  

150 LEI 

 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL  

200 LEI 

se cumulează cu oricare dintre celelalte 

burse: performanță, studiu, merit 

 

 

DOCUMENTE NECESARE 

– Nu trebuie depusă cerere 

– la propunerea dirigintelui 

– Pt. c) și d) – copiile diplomelor 

certificate conform cu originalul la 

nivelul unității 

 

Diriginții vor întocmi tabele 

nominale cu elevii care se 

încadrează în criteriile pentru 

acordarea bursei. 

Bursele de studiu sunt revizuite în 

funcție de modificările intervenite în 

veniturile nete lunare ale familiei și 

în situația școlară a elevilor. 

 

DOCUMENTE NECESARE 

– Cerere; 

– Copie certificat naștere elev; 

– Copie CI/BI părinți; 

– Copii acte identitate pentru toți 

membrii familiei (carte identitate 

pentru  frații care au peste 14 ani, 

certificat de naștere pentru cei sub 14 

ani); 

– Adeverințe cu salariul net/taloane 

de pensie/șomaj/ajutor social/ pensie 

de urmaș/, pe ultimele 3 luni (iunie, 

iulie, august 2022) de la părinți și 

frații mai mari, care locuiesc 

împreună cu elevul; 

– Talon /extras de cont sau adeverință 

de la AJPIS pe ultimele 3 luni (iunie, 

iulie, august 2022) pentru alocații/ 

alocații complementare; 

– Copie după sentința de divorț și 

după dovada de plată lunară a pensiei 

de întreținere a minorului, dacă este 

cazul; 

– Declarație pe proprie răspundere, 

în care se specifică, ,,că nu a/au 

realizat venituri pe ultimele 3 luni, în 

perioada (iunie, iulie, august 2022) 

pentru părintele părinții care nu a/au 

realizat nici un venit 

ultimele 12 luni, în perioada septembrie 

2021- august 2022”, pentru  părintele 

/părinții care nu a/au realizat nici un venit; 

– Adeverință de la Administrația financiară 

(ANAF) privind veniturile nete permanente 

obținute din activități autorizate, altele decât 

cele de natură salarială, pentru perioada 

septembrie 2021- august 2022. 

 
b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea 
unui singur părinte (copil pentru care 
instanța de tutelă a hotărât exercitarea 
autorității părintești de către un singur 
părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire 
a obligației de întreținere a celuilalt părinte, 
pensie de întreținere, copil cu tată declarat 
necunoscut, copil adoptat de o singură 
persoană) și elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență, ACORDAREA 
BURSEI NU ESTE CONDIȚIONATĂ DE 
VENITUL NET LUNAR, AL FAMILIEI; 

 

DOCUMENTE NECESARE 

– Cerere tip; 

– Copie certificat naștere elev; 

– Copie certificat deces părinte; 

– Hotărâre judecătorească de încredințare în 

plasament; 

– Hotărâre judecătorească de exercitare a 

autorității părintești de către un singur 

părinte; 
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BURSA DE 

PERFORMANȚĂ 

500 LEI 

BURSA DE MERIT   

200 LEI  

 

BURSA DE STUDIU  

150 LEI 

 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL  

200 LEI 

se cumulează cu oricare dintre celelalte 

burse: performanță, studiu, merit 

– Adeverință de la Administrația 

financiară (ANAF) privind veniturile 

nete permanente obținute din 

activități autorizate, altele decât cele 

de natură salarială, pentru perioada 

(iunie, iulie, august 2022); 

 

 

c) elevi care au deficiențe/afectări 
funcționale produse de boli, tulburări sau 
afecțiuni ale structurilor și funcțiilor 
organismului; ACORDAREA BURSEI NU 
ESTE CONDIȚIONATĂ DE VENITUL 
NET LUNAR, AL FAMILIEI; 

 

DOCUMENTE NECESARE 

– Cerere; 

– Copie certificat naștere elev; 

– Certificat eliberat de medicul specialist (tip 

A5) şi avizat de medicul de familie / medicul 

de la cabinetul școlar sau copie a 

certificatului de încadrare în grad de 

handicap; 

 

 

NOTĂ: 
(1) Bursele sunt revizuite lunar. în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. 

(2) Bursa de ajutor social, se poate cumula cu bursa de performanță, merit sau cu bursa de studiu.  

(3) Elevii care acumulează 10 absente nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă. 

(4) Dacă sunt mai mulți frați, în școală, pentru fiecare elev, se va face dosar individual. 

(5) Pentru fiecare tip de bursă. se face dosar separat. 

(6) Diriginții depun dosarele, la secretariat. Nu se vor primi dosare incomplete. 

(7) Termenul limită de predare a dosarelor, la secretariat – 30.09.2022 
              

 

 Director,     Responsabil comisie de acordare burse         Secretar 

prof. SOPON Adriana-Elena    prof. BOZEȘAN Loredana                       chim. ROȘCA Florica 
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