
BURSE ŞCOLARE 2021-2022 

În vederea acordării burselor şcolare pentru semestrul I al anului şcolar 2021-

2022, vă punem la dispoziţie Criteriile Generale de acordare a burselor. 

Elevii corigenţi în semestrul I sau II şi cei cu nota scăzută la purtare pe anul 

şcolar 2020-2021 nu pot beneficia de burse şcolare, conform Hotărârii Consiliului 

de Administraţie. 

1. Bursa de merit – beneficiari gimnaziu şi liceu excepţie clasele V şi IX 

În limita sumei alocată unităţii noastre de către Primăria Municipiului Cluj-

Napoca, vor obţine această bursă elevii cu mediile generale 2020-2021 cele mai mari. 

Elevii trebuie să aibă media generală 2020-2021 peste 8,50 şi media 10 la purtare. 

2. Bursa de studiu - beneficiari gimnaziu şi liceu excepţie clasele V şi IX 

Elevii trebuie să aibă media generală a anului şcolar 2020-2021 peste 7,00, să aibă 

10 la purtare şi să aibă venitul brut pe membru de familie sub 2300 lei (pe ultimele 3 

luni, respectiv pe lunile iunie, iulie, august).  

Acte necesare: 

•  Solicitarea scrisă a unuia dintre părinţi pentru acordarea bursei 

de studiu (cerere tip) 

•  Adeverinţă de venit pentru membrii familiei care sunt angajaţi, 

pe ultimele 3 luni (lunile iunie 2021 - august 2021) 

•  Declaraţie notarială a membrilor din familie care nu obţin 

venituri (pentru minori şi studenţi se va prezenta adeverinţă de 

la instituţia de învăţământ) 

• Adeverinţă emisă de ANAF cu veniturile impozabile, pentru 

fiecare părinte al elevului în situaţia în care părintele nu este 

angajat. 
Dosarele întocmite de familiile elevilor care se încadrează în aceste situaţii vor fi 

aduse la secretariat de către diriginte până la data de 22 septembrie 2021. 

3. Bursa de ajutor social – beneficiari clasele P-XII  

3.1. Orfani sau bolnavi  

Acte necesare: 

cererea părintelui însoţită de acte doveditoare (pentru orfani: copie după 

certificat de deces al părintelui și după certificatul de naștere al elevului; 

pentru bolnavi:  adeverinţă de la medicul specialist şi avizat de medicul 

de la cabinetul şcolar) 



 

3.2. Elevi de liceu din mediul rural 

Acte necesare: 

 cererea părintelui însoţită de copie după cartea de identitate a elevului 

3.3. Elevii cu venit mediu brut pe membru de familie mai mic de 1150 lei pe 

ultimele 12 luni şi nu deţin terenuri mai mari de 20.000 mp  

Acte necesare: 

•  Solicitarea scrisă a unuia dintre părinţi pentru acordarea bursei 

sociale (cerere tip) 

•  Adeverinţă de venit pentru membrii familiei care sunt angajaţi, 

pe ultimele 12 luni (lunile septembrie 2020 - august 2021) 

•  Declaraţie notarială a membrilor din familie care nu obţin 

venituri (pentru minori şi studenţi se va prezenta adeverinţă de 

la instituţia de învăţământ) 

•  Adeverinţă emisă de  Primăria localităţii de domiciliu că 

familia nu deţine terenuri mai mari de 20.000 mp 

•  Adeverinţă emisă de ANAF cu veniturile impozabile, pentru 

fiecare părinte al elevului în situaţia în care părintele nu este 

angajat. 
Dosarele întocmite de familiile elevilor care se încadrează în aceste situaţii vor fi 

aduse la secretariat de către diriginte până la data de 22 septembrie 2021. 

 

Învăţământul primar și gimnazial nu beneficiază de bursa de mediu rural (vezi 

punctul 3.2 de mai sus).  

4. Bursa de performanţă - beneficiari primar, gimnaziu şi liceu 

Acestea se acordă elevilor pentru locul I, II sau III la Olimpiadele 

Naţionale sau Internaţionale 2020-2021 organizate de MEN - cererea 

părintelui însoţită de copie după diploma obţinută. 

IMPORTANT! 

Obţinerea oricărui tip de bursă necesită media 10 sau FB la purtare pentru 

anul şcolar 2020-2021. 

Bursa de merit, de studiu şi performanţă se acordă pe perioada cursurilor, 

iar bursa socială inclusiv pe perioada vacanţelor. 

Bursa de ajutor social (adică bursa de orfan, de boală, de mediu rural și cu 

venituri brute mai mici de 1150/membru de familie) se poate cumula cu bursa de 

performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 


