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C.N. “NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA 

 

BURSE ȘCOLARE, (AN ŞC. 2022-2023)  

ACTE NECESARE: 

 
 

BURSA DE PERFORMANȚĂ: 
- Dosar cu şină;  
- Copie C.I. – elev solicitant sau copie C.N.(pentru elevii cu vârsta sub 14 ani); 

- Copii-diplome (premii I, II, III la faza națională/internațională, an școlar 2021 – 2022); 

- Copie-formular de participare la olimpiadă/concurs național (faza națională, an școlar 2021 – 2022); 

- Copie extras de cont bancar – elev solicitant (titular de cont). 

*Pot beneficia de bursa de performanță doar elevii care au promovat la toate disciplinele, la finalul 
cursurilor anului școlar (iunie, an școlar 2021–2022); 

*Se validează numai premiile obținute la olimpiadele și concursurile școlare 
naționale/internaționale finanțate și aprobate de Ministerul Educației, incluse în calendarul de 
desfășurare în anul școlar 2021-2022. 

*Diriginții vor strânge întrun dosar copiile diplomelor/certificatelor/adeverințelor/formularelor 
de participare etc, care atestă rezultatele elevilor din clasă (în anul școlar 2021 – 2022). 

*Bursa de performanță nu se acordă în perioada vacanțelor.  
 
 

BURSA DE MERIT: 
Pentru anul şcolar 2022-2023, listele cu elevii beneficiari de bursă de merit se întocmeşte pe baza rezultatelor 

obținute în anul școlar 2021-2022 [la învățătură, la admitere pentru elevii din clasa a 9-a, premii obținute la 
nivel județean/zonal (I, II, III)] la olimpiade și concursuri școlare de nivel național aprobate de M.E. (lista 
C.A.E.N./2022). Elevii care vor beneficia de bursă de merit, se vor prezenta cu copia extrasului de cont bancar 

(să fie titulari de cont).  
*Un elev poate beneficia de bursă de merit, dacă îndeplinește următoarele condiții: 
- să nu fi fost corigent la încheierea cursurilor anului școlar 2021-2022 (iunie); 
- să nu fi acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022. 

*Diriginții vor strânge întrun dosar copiile diplomelor/certificatelor/adeverințelor/formularelor 
de participare etc, care atestă rezultatele elevilor din clasă (în anul școlar 2021 – 2022). 

*Bursa de merit nu se acordă în perioada vacanțelor.  
 

 

BURSA DE STUDIU (în dosar de carton de încopciat în biblioraft): 
- Cerere tip de solicitare (se procură de la secretariat)- elev major/tutore legal; 

- Copie C.I. – elev solicitant sau COPIE C.N.(pentru elevii cu vârsta sub 14 ani); 

- Copii C.I. de la părinţi, fraţi, surori (certificat de naștere pentru frați/surori dacă nu au C.I.);  
Adeverinţe de venit (inclusiv tichetele cadou/de masă) / Taloane pensii părinţi cu venitul net realizat pe lunile  

IUNIE, IULIE AUGUST, 2022; copii-cupoane de alocaţie de stat pentru copil, ale elevului solicitant și ale 

fraților/surorilor (IUNIE, IULIE, AUGUST – 2022); copii-cupoane/adeverinţe cu alte ajutoare sociale (pe 
lunile IUNIE, IULIE, AUGUST – 2022) sau unde nu există deloc venituri, se vor prezenta declaraţii 
NOTARIALE cu precizarea: “pentru lunile IUNIE, IULIE, AUGUST – 2022 nu s-a realizat niciun venit 
din niciun fel de activitate prestată nici în țară și nici în străinătate, nu există spații închiriate, nu există 
venituri agricole” (pentru toți membrii familiei cu vârsta de peste 18 ani care nu sunt elevi/studenți și care au 
același domiciliu, aflați în situația de a fi fără niciun venit realizat); 
- certificate fiscale-ANAF (cu veniturile realizate până la 01.09.2022) pentru toți membrii familiei cu vârsta de 

peste 18 ani care nu sunt elevi/studenți și care au același domiciliu (obligatoriu să existe în dosar); 
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- Adeverință cu media anuală și nr. de absențe nemotivate în anul școlar anterior; 
- Adeverinţe fraţi/surori (de la şcoală sau facultate); 

- Copia hotărârii de divorț, dacă este cazul; 
- Copie extras de cont bancar – elev solicitant (titular de cont). 

*Pot beneficia de bursă de studiu, elevii care îndeplinesc următoarele condiții: 
- să aibă media anuală anterioară egală sau mai mare de 7,50 (pentru elevii claselor VI – VIII și X – 
XII), media de admitere egală sau mai mare de 7,50 (pentru elevii claselor a IX-a), calificativul „foarte 
bine” la toate disciplinele studiate în clasa a IV-a (pentru elevii clasei a V-a),; 
- să nu fi acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022; 
- venitul net mediu / membru de familie/lună, să fie de maximum 1524 lei. 

*Elevii beneficiari vor primi bursa de studiu până la încheierea anului şcolar, dacă pe parcurs nu vor 
apărea modificări de venituri familiale. 

*Bursa de studiu nu se acordă în perioada vacanțelor. 
  

BURSA DE ORFAN / CU PĂRINTE UNIC ÎNTREȚINĂTOR (FĂRĂ 
PENSIE/INDEMNIZAȚIE DE ÎNTREȚINERE)/COPIL CU TATĂ DECLARAT 
NECUNOSCUT/COPIL ADOPTAT DE O SINGURĂ PERSOANĂ/COPII ÎN 
PLASAMENT 
În funcție de categoriile de mai sus, se vor depune următoarele acte/documente (în dosar de carton cu 
șină, de încopciat în biblioraft): 
- Cerere tip de solicitare (se procură de la secretariat)- se completează de elev major/părinte/tutore legal; 

- Copie C.I. – elev solicitant sau copie C.N.(pentru elevii sub 14 ani); 

- Copie C.I. al părintelui/tutorelui legal; 
- Copie-certificat de deces (pentru elevii orfani); 
- Copii ale actelor doveditoare de părinte unic întreținător de familie; 
- Copii ale actelor doveditoare-copil cu tată necunoscut; 
- Copii ale actelor doveditoare-copil adoptat de o singură persoană; 
- Copii ale actelor doveditoare-copil luat în plasament; 

- Copie extras de cont bancar – elev solicitant (titular de cont). 

*Elevii beneficiari vor primi bursa până la sfârșitul anului şcolar (inclusiv în perioada vacanțelor 
școlare). 
*Elevii care vor acumula 10 absențe nemotivate întro lună, NU vor beneficia de cuantumul bursei din 
luna respectivă. 
 

BURSA MEDICALĂ:  
Se acordă elevilor bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarului şcolar sau bolnavi de diabet, 

boli maligne, sindromul de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie 
congenitală, hepatita cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi 
de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap 
locomotor și alte afecțiuni prevăzute în lista din O.M.E. 5379 / 07.09.2022. Se vor depune următoarele 
acte/documente (în dosar de carton cu șină, de încopciat în biblioraft): 
- Cerere tip de solicitare (se procură de la secretariat)- se completează de elev major/părinte/tutore legal; 
- Copie C.I. al elevului sau copie C.N. (pentru elevii sub 14 ani); 

- Copii C.I. ale părinților; 
- Copie-certificat medical valid/neexpirat eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de la cabinetul 

şcolar;  
- Copie extras de cont bancar – elev solicitant (titular de cont). 

*Elevii beneficiari vor primi bursa medicală până la încheierea anului şcolar (inclusiv în perioada 
vacanțelor școlare), dacă certificatul medical depus este în termen (neexpirat şi să cuprindă toată 
perioada anului şcolar 2022-2023). În cazul în care certificatul medical expiră pe parcursul anului 
școlar, elevul are obligația să prezinte copia după noul certificat medical valid. 
*Elevii care vor acumula 10 absențe nemotivate întro lună, nu vor beneficia de cuantumul bursei din 
luna respectivă. 
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BURSA DE VENIT MIC: 

Se acordă elevilor proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: NU 

realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie (01.09.2021 – 31.08.2022), mai 

mare de 50% din salariul minim net pe economie; nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20 000 
mp - în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp - în zonele montane; la stabilirea venitului mediu net lunar pe 

membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent (inclusiv alocaţiile, alocaţiile 

suplimentare şi bursele). Actele necesare (în dosar de carton cu șină, de încopciat în biblioraft) sunt: 

- Cerere tip de solicitare (se procură de la secretariat) - elev major/părinte/tutore legal; 
- Copie C.I. sau copi C.N. (pentru elevii sub 14 ani)– elev solicitant; 

- Copia hotărârii de divorț, dacă este cazul; 
- Copii C.I. – părinţi/tutori legali, fraţi, surori (copii-certificate de naștere pentru frați/surori sub 14 ani);  
- Adeverinţe de venit (inclusiv tichetele cadou/de masă) / copii-taloane de pensie/ajutor de somaj părinţi, pe 

ultimele 12 luni (01.09.2021 – 31.08.2022); copii-cupoane alocaţii de stat (01.09.2021 – 31.08.2022); copii-

cupoane/adeverinţe pentru alte ajutoare sociale (01.09.2021 – 31.08.2022) sau unde nu există venituri 
realizate, se aduc declaraţii NOTARIALE pentru toți membrii familiei cu vârsta de peste 18 ani (care nu sunt 

elevi/studenți și au același domiciliu), cu precizarea: “în perioada 01.09.2021 – 31.08.2022, nu am realizat 

niciun venit din niciun fel de activitate prestată, nu am sume în conturi bancare, nu am lucrat în străinatate, nu 

am spații închiriate, nu dețin vehicule, nici teren, nici venituri agricole”; 
- Certificate fiscale-ANAF (pentru anul fiscal 2022), pentru toți membrii familiei cu vârsta de peste 18 ani 

care nu sunt elevi/studenți (obligatoriu să existe în dosar); 
- Adeverinţe fraţi/surori (de la şcoală sau facultate); 
- Adeverinţă de la primărie cu terenurile agricole deţinute şi veniturile obţinute din exploatarea acestora în 

perioada 01.09.2021 – 31.08.2022 sau se specifică faptul că “nu sunt deținute terenuri agricole și nu s-au 

realizat venituri agricole”; 

- Copie extras de cont bancar – elev solicitant (titular de cont). 

* Venitul net mediu / membru de familie/lună, trebuie să fie de maximum 762 lei. 

*Elevii beneficiari vor primi bursa de venit mic până la încheierea anului şcolar (inclusiv în perioada 
vacanțelor școlare), dacă pe parcurs nu vor apărea modificări de venituri familiale. 
*Elevii care vor acumula 10 absențe nemotivate întro lună, nu vor beneficia de cuantumul bursei din 
luna respectivă. 
 
ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023 NU SE ACORDĂ BURSA DE MEDIU RURAL PENTRU 
ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 
   
  NOTĂ:  
- Dosarul va fi  din carton, obligatoriu cu șină; 
- Pe dosar se va scrie numele elevului, clasa, tipul de bursă, anul şcolar; 
- Actele/documentele NU se pun în țiple, ci se perforează și se anexează în dosar; 
- Documentele se așază în ordinea din listele prezentate mai sus; 
- Pentru fiecare tip de bursă, documentele  se vor depune separat, inclusiv copia extrasului de cont (câte 
o copie în fiecare dosar depus); 
- Pentru bursa de merit nu se depune cerere, se va întocmi lista în funcție de rezultatele obținute la 
învățătură și la olimpiade și concursuri școlare în anul școlar 2021 – 2022; 
- Elevii beneficiari de bursă de ajutor social, vor pierde bursa pentru luna în care au acumulat 10 
absențe nemotivate. 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 
PÂNĂ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2022 

 
Diriginţii vor informa elevii, vor centraliza dosarele după verificarea lor în prealabil şi le vor 

depune la secretariat.  
 

Responsabil - Comisie burse școlare:  
Director adjunct – Prof. Valentin Simon 


