
CONDIȚII PENTRU OBȚINEREA BURSEI DE STUDIU 

Poate să beneficieze de bursă de studiu elevii care îndeplinesc AMBELE condiții: 

 Venitul mediu net lunar/ membru de familie, pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2022, să fie cel mult 

egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei); 

                                                         Și 

 Au media cel puțin 7,50 în anul școlar anterior (clasele a X a – a XII a) sau la examenul de admitere 

în liceu (clasa a IX a) și cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior; 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BURSEI DE STUDIU: 

 Cerere (regăsită în acest document); 

 Toate actele doveditoare, specificate în cerere. 

NOTĂ 1: 

 Documentele doveditoare vor fi strânse de către dirigintele clasei sau de către un elev – 

reprezentant al clasei și depuse domnului administrator Marin Crăciun sau doamnei profesor Ana 

Ciobotaru DOAR  în data de 28 septembrie 2022. 

 

NOTĂ 2: 

 Bursa de studiu se poate cumula cu bursa de ajutor social sau Bani de liceu; 

 Dacă elevul se încadrează și la Bursă de studiu și de performanță sau merit, optează pentru una 

din ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NR............................./.......................... 

 

CERERE BURSĂ DE STUDIU 

Pentru anul școlar: 2022-2023 

Subsemnata/ subsemnatul................................................................................................... în calitate de 

părinte/ tutore al elevului............................................................................................, 

din clasa.......................................... a Colegiului Național Mihai Eminescu- Baia Mare, vă rog să-mi aprobați 

acordarea unei burse de studiu, pentru elevul mai sus menționat. 

Anexez următoarele acte necesare acordării bursei de studiu: 

a) Copii după certificatele de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținerea mea; 

b) Copie după buletinul/ cartea de identitate al părinților; 

c) Anchetă socială efectuată de către primăria de domiciliu; 

d) Dovada tuturor veniturilor pe ultimele 3 luni calendaristice, în care se identifică cu claritate 

veniturile nete realizate, inclusiv alocațiile complementare ale copiilor; 

e) Declarație notarială că nu am realizat nici un venit în ultimele 3 luni calendaristice (acolo unde 

este cazul); 

f) Pentru frații minori adeverință de la unitatea școlară la care sunt înscriși, din care să rezulte dacă 

beneficiază sau nu de burse școlare; 

g) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte numărul de persoane pe care le am în 

întreținere (care nu realizează nici un fel de venit); 

h) Adeverință de la școala de unde provine elevul, în care să se specifice numărul de absențe pe anul 

școlar anterior (DOAR pentru elevii claselor a IX a).  

i)  Alte documente doveditoare. 

Media generală obținută în anul școlar precedent/la examenul de admitere este de .................., total 

absențe cumulate în anul școlar precedent........................... 

Declar că dosarul pe care l-am depus conține un număr de ........................pagini, reprezentând actele și 

adeverințele precizate mai sus. 

Telefon părinte.................................. 

Data.................................................. 

 

Semnătura părinte....................................................................................... 


