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An şcolar 2020-2021
BURSE DE STUDIU - SEMESTRUL I
Art. 9. – Bursa de studiu se acordă 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 ( 1346 lei) şi care
îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior
celui în care se acordă bursa.
Art. 15. – (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune
acte doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu
caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

ACTE NECESARE:
1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului);
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte
de identitate (nu amândouă), cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Adeverinţă în original cu VENITUL NET LUNAR realizat de fiecare membru de familie (unde
e cazul) pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 (inclusiv valoarea tichetelor de masă); dacă nu a
beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe adeverinţa de venit;
5. DECLARAŢIE NOTARIALĂ (pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe
lunile respective, cu excepţia studenţilor);
6. Copie după certificatul de deces (în cazul copiilor orfani de un părinte sau de ambii părinţi)
7. Adeverinţă de venit fiscal (de la FISC pe anul 2020);
8. Adeverinţă de la şcoală pentru fraţii elevi sau studenţi;
OBSERVAŢII:
- VENITUL MEDIU NET LUNAR pe membru de familie să nu depăşească 1346 lei;
- FAMILIA înseamnă: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună
sau persoane necăsătorite care locuiesc împreună cu copii;
- Perioada de depunere a dosarului cu actele necesare este 14 – 30 septembrie 2020;
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