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MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  
 

 

BURSE DE STUDIU – SEMESTRUL I 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

Art.9 

  Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii care au  un venit lunar 

mediu net pe membru de familie, pe ultimele 3 luni, cel mult egal cu salariul minim net 

pe economie, stabilit prin HG 4/2021, respectiv 1386 lei. Trebuie să îndeplinească simultan 

2(două) condiții: 

 - media generală peste 7,00 în semestrul anterior celui în care se acorda bursa; 

 - nota la purtare 10,00 în semestrul anterior celui în care se acorda bursa. 

Art.15     (1) Pentru determinarea venitului net lunar pe membru de familie se vor depune acte 

doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

     (2) 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 

suplimentară pentru copii. 
 

ACTE NECESARE 

1. Cerere tip – de la secretariatul școlii; 

2. Declarație pe proprie răspundere ce conține componența familiei și ocupația 

fiecărui membru; 

3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei (certificat de 

naștere sau carte de identitate), cu mențiunea “Conform cu originalul” pe fiecare 

pagină, sub care semnează atât dirigintele cât și elevul; 

4. Adeverință în original cu VENITUL NET LUNAR realizat de fiecare membru din 

familie (unde este cazul) pe ultimele 3 luni: iunie, iulie si august 2021, inclusiv 

valoarea tichetelor de masă. Dacă nu a beneficiat de tichete să se precizeze acest 

fapt pe adeverință; 

5. Declarație notarială pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit 

pe lunile respective, cu excepția studenților; 

6. Copie după certificatul de deces, în cazul copiilor orfani de un părinte sau de ambii 

părinți; 

7. Adeverință de venit fiscal , de la ANAF pe anul 2020 

8. Adeverință de la instituțiile de învățământ pentru membrii familiei care sunt elevi 

sau studenți. 
 

OBSERVAȚII 

- Venitul mediu net lunar pe membru de familie să nu depășească 1386 lei; 

- Familia înseamnă: soțul și soția, copii lor necăsătoriți care locuiesc împreună sau 

persoane necăsătorite care locuiesc împreună cu copii; 

- Perioada de depunere a dosarelor este 13-24 septembrie 2021. 
 

Comisia de burse: 

Președinte: 

1. Prof.  Iulia Iftime-Paulescu 

Membrii: 

2. Înv. Maria Zdrenghea 

3. Înv. Doina Suciu 

4. Prof. Cristina Jurj 

5. Prof. Elisabeta Schiau 

6. Prof. Anca Radu 

7. Ec. Cosmin Mihu 
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