
BURSE ŞCOLARE 2020-2021 

În vederea acordării burselor şcolare pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021, 

vă punem la dispoziţie Criteriile Generale de acordare a burselor. 

Elevii corigenţi şi cei cu nota scăzută la purtare pe semestrul I 2020-2021 nu pot 

beneficia de niciun fel de bursă şcolară. 

Elevii beneficiari de bursă de boală, bursă de orfan sau bursă de 

performanţă în sem I vor beneficia de aceasta şi în sem II DACĂ  au avut 

media 10 la purtare în sem I.  

Pentru obținerea burselor de boală, de orfan și de performanță NU se vor mai 

depune acte doveditoare la secretariat. 

Pentru obținerea bursei de mediu rural și în semestrul II se va depune 

cerere însoțită de copie după cartea de identitate a elevului. 

Dacă sunt situații nou apărute pentru cazurile de bursă de boală sau bursă 

de orfan, se va aduce cererea însoțită de actele doveditoare. 

1. Bursa de merit-clasele V-XII 

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

vor obţine această bursă elevii cu mediile semestrului I 2020-2021 cuprinse între 8,50 (opt 

50%) şi 10 (zece).  

Cererile tip pentru obținerea bursei de merit se vor trimite scanate pe adresa de 

email nicolaebalcescu.cereri@gmail.com  

2. Bursa de studiu-clasele V-XII 

Elevii trebuie să aibă media generală a semestrului I a anului şcolar 2020-2021 peste 

7,00, să aibă 10 la purtare şi să aibă venitul net  pe membru de familie sub 1386 lei (pe 

ultimele 3 luni, respectiv pe lunile noiembrie, decembrie, ianuarie).  

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 noiembrie 2020 - ianuarie 2021) 

  Declaraţie notarială a membrilor din familie care nu obţin venituri 

(pentru minori şi studenţi se va prezenta adeverinţă de la instituţia 

de învăţământ) 
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 Adeverinţă emisă de ANAF cu veniturile impozabile, pentru 

fiecare părinte al elevului DOAR în situaţia în care părintele nu 

este angajat. 
3. Bursa de ajutor social cu venit net mediu lunar, pe membru de familie, mai mic 

de 693 lei pe ultimele 12 luni şi nu deţin terenuri mai mari de 20.000 mp) -

clasele P-XII 

Acte necesare pentru bursa cu venituri sub 693 lei: 

- 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 februarie 2020-ianuarie 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, DOAR în situaţia în care părintele nu este angajat. 
 

IMPORTANT! 

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

al anului 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 nete mai mici de 693/membru de familie) se poate cumula cu bursa de 

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

Cererile și actele doveditoare vor fi depuse la secretariatul unității școlare până 

la data de 19 februarie 2021 (scanate pe adresa nicolaebalcescu.cereri@gmail.com sau 

lăsate în cutia de corespondență din hol) 

Pentru schimbările de conturi bancare, depuneri de coduri IBAN pentru noii 

beneficiari veți folosi aceeași adresă de email sau cutia de corespondență. Termen 

04.03.2021. Contul trebuie să fie deschis obligatoriu la Banca Transilvania sau First Bank. 

Pe formularul emis de bancă conținând codul IBAN, părintele va menționa următoarele: 

- CNP-ul titularului de cont 

- Numele, prenumele și clasa beneficiarului (elevul) 
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