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Criterii pentru acordarea burselor in anul școlar 

 2022-2023 pentru elevii de la Școala Gimnazială Maxenu  
și structurile arondate 

Bursa de merit  

1. Media generală de cel puțin 9.50 (pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a) în anul școlar trecut 2021-

2022  

2. Media 10 la purtare în anul școlar 2021-2022 

       Se completează o cerere tip primită de la profesorul diriginte și se atașează un extras de cont cu codul 
IBAN 

Bursa de studiu 

Criteriu de venit: venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, 

cel mult egal cu salariul minim net pe economie  
1. Media de cel puțin 7.50 (pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a) în anul școlar 2021-2022  

2.Media 10 la purtare pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a (FB la toate disciplinele elevii clasei a IV, 

actuala clasa a V-a) în anul școlar 2021-2022 

Acte necesare pentru bursa de studiu:  

- Cerere tip (primită de la inv./prof.înv.prim./ diriginte);  

- Copie certificat naștere elev;  
- Copie CI elev (unde este cazul);  

- Copie CI părinți;  
- Copie certificat de divorț (dacă este cazul);  
- Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor   

familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie,iulie, august  2022), inclusiv alocația 

complementară pentru copii (dacă este cazul); Ex: Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe 
ultimele 3 luni.de la ambii părinți;  

- Dacă unul din părinți sau ambii părinți nu lucrează vor depune (individual) declarație  
notarială din care să reiasă că în iunie,iulie, august  2022,  nu au realizat niciun venit;  

- De la Circa Financiară ambii părinți vor depune adeverințe de venit (din care să reiasă 
că părintele nu a obținut venituri impozabile);  

                    - Taloane de alocație (pentru elev și pentru frații/surorile acestuia) sau extras de cont bancar, 

din care să reiasă valoarea alocației din ultimele 3 luni;  

- Copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru 
frații/surorile care au peste 18 ani;  
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- Dacă  fratele/sora elevului lucrează se va atașa la dosar adeverința cu salariul net 
pe ultimele 3 luni (iunie,iulie, august  2022), iar de la Circa Financiară adeverințe de venit pentru anul 2022 

din care să reiasă că fratele/sora nu are venituri impozabile.  
- Extras de cont cu codul IBAN 

Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă 

 

 

 Bursa de ajutor social – venituri mici 

Criteriu de venit: 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  
 Media 10/calificativ FB la purtare  în anul școlar 2021-2022. 

                Acte necesare pentru bursa de venituri mici:  

- Cerere tip (primită de la inv./prof.înv.prim./ diriginte);  

- Copie certificat naștere elev;  
- Copie CI elev (dacă este cazul) și părinți;  
- Copie certificat de divorț (dacă este cazul);  
- Acte doveditoare, în original, privind veniturile pe ultimele 12 luni anterioare depunerii  

dosarului :  

• adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 12 luni (septembrie 

2021 – august 2022) – de la ambii părinți ;  
• alocația complementară pentru copii (dacă este cazul);  
• dacă unul din părinți sau ambii părinți nu lucrează vor depune (individual) 

declarație notarială din care să reiasă că în ultimele 12 luni (septembrie 2021 – 

august 2022)  nu au realizat niciun venit;  

- Adeverință de la Primărie din care sa reiasă că părintele nu deține terenuri agricole cu o  

suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40 000 mp, în zonele 
montane – pentru ambii părinți;  

- De la Circa Financiară ambii părinți vor depune adeverințe de venit  
(din care să reiasă că părintele nu a obținut venituri impozabile);  

- Copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru   
frații/surorile care au peste 18 ani;  

- Taloane de alocație (pentru elev și pentru frații acestuia) sau extras de cont bancar cu  

valoarea alocației din ultimele 12 luni;  

- Dacă fratele/sora elevului lucrează se va atașa la dosar adeverință cu salariul net pe   

ultimele 12 luni ( septembrie 2021 – august 2022)  , adeverințe de venit de la Circa Financiară care să reiasă 
că fratele/sora nu are venituri impozabile, iar de la Primărie adeverință din care să reiasă că fratele/sora nu 
deține terenuri în folosință;  

- Extras de cont cu codul IBAN 
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Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna 
respectivă. 

Bursa medicală 

media 10/calificativ FB la purtare    în anul școlar 2021-2022. 

Acte necesare pentru bursa medicală:  

- Cerere tip (primită de la inv./prof.înv.prim./ diriginte);  

- Certificat medical emis de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de 
la cabinetul școlar  

- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;  
- copie CI părinte   
- Extras de cont cu codul IBAN 

 

Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa medicală pentru luna 
respectivă 

            • Bursa pentru  orfani (elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi 

abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială) 

Media 10/calificativ FB la purtare în  anul școlar 2021-2022 

                              Acte necesare pentru bursa de orfani: - 

 Cerere tip (primită de la profesorul 
diriginte);  

- Copie certificat de naștere elev;  
- Copie CI elev;  

- Copie CI părinte/tutore;  
- Copie certificat de deces părinte/părinți.  

 

Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru orfani în luna 

respectivă 

 

 

 

Director, 

Prof. Stănescu Mihai 

 

 


	• Bursa pentru  orfani (elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială)

