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BURSE - SEMESTRUL AL DOILEA, AN ȘCOLAR 2021-2022

1. Pentru bursele de merit (art. 8 – (1)- a) ), clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, nu se mai
depun cereri individuale. Profesorii diriginți depun la secretariat propunerile pentru
bursa de merit (art. 8 – (1)- a) ) – tabel cu elevii clasei care au obținut în anul școlar
2020-2021

cel

puțin

9,50

media

generală

și

au

cel

mult

10

absențe

nemotivate/semestru în anul școlar 2020-2021 și în semestrul I din anul școlar 20212022.

2. Pentru bursele de merit (art. 8 – (1)- c) ), clasele a IX-a, nu se depun cereri
individuale. Profesorii diriginți depun la secretariat propunerile pentru bursa de
merit (art. 8 – (1)- c) ) – tabel cu elevii clasei care au obținut în semestrul I din anul
școlar 2021-2022 cel puțin 9,50 media semestrială și au cel mult 10 absențe în
semestrul I din anul școlar 2021-2022, însoțit de extrasele de cont ale elevilor.

3. Pentru bursele de performanță (locul I, II, III la etape naționale ale competițiilor
școlare naționale organizate de Ministerul Educației, concursuri cultural-artistice,
sportive; au făcut parte din loturile de pregătire pentru competiții internaționale), se
înmânează profesorilor diriginți o copie a diplomelor. Nu se mai depune cerere.

4. Pentru bursele de merit (art. 8 – (1)- d),e) ) – locul I, II, III la etape județene ale
competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, concursuri
cultural-artistice, sportive de nivel național organizate de Ministerul Educației se
înmânează profesorilor diriginți o copie a diplomelor. Nu se mai depune cerere.

5. Pentru bursele de ajutor social (venit mic, orfani, medical, rural), se înmânează
profesorilor diriginți cererea însoțită de documentele justificative.

6. Pentru bursele de studiu, se înmânează profesorilor diriginți cererea însoțită de
documentele justificative.

7. Termen de depunere la secretariat a dosarelor complete de burse de către diriginți
este vineri,

28 ianuarie 2022, ora 12.

8. Dacă profesorul diriginte este în izolare/carantină/concediu medical, desemnează un
alt profesor care depune dosarul de burse la secretariat în termenul de la punctul 7. .

9. Contul bancar în care se solicită virarea bursei trebuie să fie pe numele
beneficiarului, respectiv al elevei/elevului.

10. Elevii au obligația de a actualiza datele personale, respectiv contul bancar (IBAN),
prin prezentarea unui extras de cont.

