
1. BURSE DE MERIT
Bursa de merit se acord[ elevilor de la invi{Sm6ntul de stat cursuri de zi

in funclie de rezultatele obtinute la inv[{[turd in semestru I, an ;colar 2020-
2021.

2. BURSA DE AJUTOR SOCIAL - se acordd la inceputul anului
qcolar qi se revizuieEte semestrial, in conformitate cu art. 12 (L)
Atenfie! - venitul net mediu lunar, pe ultimele 72luni februarie 2020 -
ianuarie 202t, pe membru de familie, s[ nu dep[qeasc6 suma de

624lei.
3. BURSA DE STUDIU - art. 9. din Ordinul nr. 5.576 I

7 octombrie 20ll
( 1) Bursa de studiu se acord5 elevilor care provin din familii cu un
venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult
egal cu salariul minim pe economie ;i care indeplinesc simultan
condiliile: au media generald peste 7,00 gi nota l0 la purtare in
semestrul anterior celui in care se acord[ bursa.
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in funclie de

modificirile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei si in
situalia qcolar[ a elevului.
Actele necesare:

- cerere;
- adeverinld cu venitul net pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie

2020 gi ianuarie 2021 = 1286 leillund/membru familie)
- adeverinf[ financiar
- adeverin([ primdrie dacd deline sau nu terenuri agricole cu o

suprafald mai mare de 20.000m2 in zonele colinare qi de qes gi de

40.000m2 in zonele montane;
- copii xerox BI/CI qi certificat naqtere ale membrilor familiei;
- declaralie notariala ( dacl existd sau nu existd alt venit inafara celui

rezultat din adeverinle );
- ancheta social[;
- adeverin![ elev cu media qi nota la purtare in sem. I, anul Ecolar

2020 - 2027;
- adeverint6 elevi pentru fru\i;
- dosar cu qin6.

TERMEN PRIMIRE DOSARE: 19.02,2021, conform art. 15

din Ordinul nr. 5.576 I 7 octombrie 2011
Afi;at astizi 05.02.202L, ora 14,00

ANUNT !

-


