
    

LICEUL TEORETIC COMUNA PERIAM 
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e-mail: liceul_teoretic_periam@yahoo.com 

tel/fax: 0256-375024         

CIF 4605668 

 
 

Dosarul de bursă al fiecărui elev trebuie să conțină: 
 

- Cerere tip  
- Copie certificat de naștere elev/CI 
- Extras de cont + copie CI titular extras de cont (părinte/tutore legal/elev) 
- Document justificativ specific tipului de bursă pentru care optează. 
 
 

Nota : 
Elevii care beneficiaza de burse de studiu sau  burse sociale pot primi si burse de 
performanta sau de merit. 
Elevii care indeplinesc conditiile pentru burse merit pct.b, nu beneficiaza si de burse 
merit pct. a si invers. 
Elevii cu cerinte educationale special pot obtine bursa de studiu/merit/performanta. 

 
 

        TERMENUL de depunere al dosarelor este 24.09.2021 
 
 
 

 

BURSE AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

 
                   A.  BURSELE DE PERFORMANŢĂ 
 
Condiţie: 
- elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale 
competițiilor/concursurilor cultural - artistice,  cu caracter sportiv sau cu caracter 
tehnico-ştiințific, de nivel național şi concursurile şcolare naționale organizate MEC , 
sau au făcut parte din loturile naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale. 
   Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10. 
  Document : - copie diploma obținută 
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                B. BURSELE DE MERIT 
 

Condiție: 
a) - Media generală la sfârşitul anului şcolar anterior să fie de minim 8,50 și nota 10 la 
purtare, 
  - Media generală la sfârşitul anului scolar 2020/2021 și nota 10 la purtare (pentru 
elevii claselor a V-a și a IX-a se acordă începând cu semestrul II) 
  - tabel pe clasa cu mediile generale ale anului precedent 
b) - au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor şi concursurilor 
şcolare naționale organizate de MEC  
    Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10. 
    Document : - copie diploma obținută 
 
 
 

C.  BURSELE DE STUDIU 
 

 
Condiţie: 
1. Venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni (iunie,iulie ,august 2021) 
cel mult egal cu salariul minim pe economie (1386 lei net / membru de familie); 
2. Media generală la sfârşitul anului şcolar precedent peste 7,00 și media 10 la purtare  
3. Media generală la sfârşitul semestrului I peste 7.00 și nota 10 la purtare (pentru elevii 
claselor a V-a și a IX-a din semestrul II) 
Acte care dovedesc venitul net pe ultimele 3 luni al tuturor membrilor familiei: 
1. Adeverinta salariu net, defalcat pe fiecare luna (din iunie 2021-august 2021  
 inclusiv) + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul, 
2. Adeverinte somaj pe ultimele 3 luni, unde e cazul, 
3. Adeverinte ajutor social pe ultimele 3 luni, unde e cazul, 
4. Talon alocatie pentru toti copiii aflati in intretinere, în original, 
5. Cupoane pensie, unde e cazul, în original, 
6. Orice act care dovedeste un venit net dobândit în ultimele 3 luni sau declarație 
notarială care dovedeste ca familia nu dispune de nici un fel de venituri, 
7. Copii certificate nastere ale tuturor copiilor aflati in intretinere, 
8. Copii buletin de identitate (ale ambilor parinti, unde e cazul) 
9. Adeverinta de elev pentru fratii care invata in alte unitati scolare, cu suma bursei 
acordate de scoala respectivă, 
10. Adeverinte de venit (2 adeverinte –una pentru fiecare parinte!) de la administratia 
financiară (ANAF), in original, pe ultimele 3 luni : din iunie 2021pana in august 2021 
obligatoriu ! 
11. Declarație notarială în care să se specifice că părinții/tutorii nu realizeaza venituri, 
nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 m2 in zonele colinare si de 
ses si de 40.000 m2 in zonele montane. 
 
 
 



                       D. BURSE DE AJUTOR SOCIAL 
 

1. BURSĂ SOCIALĂ PENTRU VENITURI MICI 

Condiţie:  
 -Venit mediu lunar net pe ultimele 12 luni mai mic de 50% din salariu minim net pe 
economie 693 lei / membru de familie) 
Acte care dovedesc venitul net pe ultimele 12 luni ( august  2020 –august 2021) al 
tuturor membrilor familiei : 
1. Adeverinta salariu net, defalcat pe fiecare luna (din august  2020 –august 2021, 
inclusiv) + valoarea tichetelor de masa/cadou, unde e cazul   
2. Adeverinte somaj pe ultimele 12 luni, unde e cazul, 
3. Adeverinte ajutor social pe ultimele 12 luni, unde e cazul, 
4. Talon alocatie pentru toti copiii aflati in intretinere, in original, 
5. Cupoane pensie, unde e cazul, in original, 
6. Orice act care dovedeste un venit net dobandit in ultimele 12 luni sau declarație 
notarială care dovedeste ca familia nu dispune de niciun fel de venituri, 
7. Copii certificate nastere ale tuturor copiilor aflati in intretinere, 
8. Copii buletin de identitate (ale ambilor parinti, unde e cazul) 
9. Adeverinta de elev pentru fratii care invata in alte unitati scolare, cu suma bursei 
acordate de respectivele scoli, 
10. Adeverinte de venit (2 adeverinte – una pentru fiecare părinte!) de la administratia 
financiară (ANAF), in original, pe ultimele 12 luni : din august  2020 –august 2021– 
obligatoriu ! 
11. Declarație notarială în care să se specifice că părinții/tutorii nu realizeaza venituri, 
nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 m2 in zonele colinare si de 
ses si de 40.000 mp in zonele montane. 
12. Media la purtare 10 pentru anul școlar 2020-2021 
 
 
          2. BURSE SOCIALE PENTRU ORFANI 
  Document : Certificat deces părinte– copie. 
  Condiție obligatorie: Media la purtare 10 pentru anul școlar 2020-2021 
 
        3. BURSE MEDICALE 
 Document:  
- Certificat medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/ de la 
cabinetul școlar, pentru: bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie 
grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, 
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV 
ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori 
reumatism articular, handicap locomotor; 
Condiție obligatorie: Media la purtare 10 pentru anul școlar 2020-2021 
 
 DIRECTOR,                                                     
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