
 

 

 
ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI PENTRU BURSA DE PERFORMANȚĂ 

(numai pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal) 

 Cerere tip 

 Extras de cont 

 Copie după certificatul de naştere sau a actului de identitate a elevului solicitant 
 Copie act de identitate părinţi/tutore 

 Copie după diploma obținută la etapele naționale ale concursurilor organizate de M.E.N. 
(locul  I, II și III). 

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI PENTRU BURSA DE MERIT 
(numai pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal) 

 Dosar plic 

 Cerere tip 

 Extras de cont 

 Adeverință cu media generală și nota la purtare pe anul școlar precedent 
 Copie după certificatul de naştere sau a actului de identitate a elevului solicitant 
 Copie act de identitate părinţi/tutore 

 Copie după diploma obținută la etapele județene ale concursurilor organizate de 
M.E.N.(locul  I, II și III). 

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI PENTRU BURSA DE STUDIU 
(numai pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal) 

 Dosar plic 

 Cerere tip 

 Extras de cont 

 Adeverință cu media generală și nota la purtare pe anul școlar precedent 
 Copie  certificat de naştere sau act de identitate a  elevului solicitant 
 Copie act de identitate părinţi/tutore 

 Copie certificat de naştere sau act de identitate ale celorlalţi fraţi 
 Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev a celorlalţi 

fraţi 
 Adeverinţă de venit în original cu venitul net de pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august 

2021) /pe membru de familie cel mult egal cu salariul minim pe economie - se iau în calcul 

toate veniturile inclusiv alocaţiile 

 Copie după cuponul de:  alocaţie, alocaţie suplimentară, pensia de urmaş, pensia alimentară, 
şomaj etc. 

 Declaraţie notarială a părinţilor care nu lucrează 

 Copie după hotărârea de divorţ, unde este cazul 
 Copie după certificatul de deces, unde este cazul 
 Adeverință de la primărie din care să reiasă terenul agricol pe care îl deține familia și 

veniturile agricole obținute; 
Bursa de studiu se acordă elevilor numai din învățământul gimnazial și liceal. 
ATENȚIE: 
Dosarele se vor depune CEL TÂRZIU PÂNĂ ÎN  15 OCTOMBRIE 2021 
Diriginții vor verifica dosarele şi  vor semna pe cerere după verificare. 
DEPUNEREA DOSARELOR CĂTRE DIRIGINTE SE VA FACE OBLIGATORIU ÎN 
PREZENȚA  UNUI  PĂRINTE. 

        Director,                                                                              Responsabil Comisie, 
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