
INFORMĂRI  
DOSARE DE BURSĂ  

SEM. II – 2020/2021 



TERMEN 
   

 DOSARELE SE PRIMESC SI SE ÎNREGISTREAZĂ 
PÂNĂ LA 

 19 FEBRUARIE 2021 
  



CATEGORII DE BURSE 

  

⮚ 1. BURSĂ VENITURI MICI    

⮚ 2. BURSĂ DE STUDIU  -  

⮚ 3. BURSĂ  RURALĂ     

⮚ 4. BURSĂ MEDICALĂ   

⮚ 5 BURSĂ DE ORFAN   

⮚ 6 BURSĂ DE MERIT   

⮚ 7. BURSĂ DE PERFORMANȚĂ  



UN ELEV POATE BENEFICIA SIMULTAN  

 

 

DE URMĂTOARELE TIPURI DE BURSĂ: 

  



MERIT 

STUDIU 

VENITURI 
MICI 

ORFAN 

MEDICALĂ 

RURALĂ 



STUDIU 

VENITURI 
MICI 

ORFAN 

MEDICALĂ 

RURALĂ 



PERFORMANȚĂ 

STUDIU 

VENITURI MICI 

ORFAN 

MEDICALĂ 

RURALĂ 



  
BURSA VENITURI MICI 
(Venitul net pe membru de familie, in perioada februarie 2020-ianuarie 2021 este  cel  mult  egal  cu  673 lei,  media la 
purtare in semestrul I, anul scolar 2020-2021 este 10) 

 - Cerere tip completată de parinte 

 -CI elev(copie) 

 -Certificat de nastere elev(copie) 

 -CI tata(copie) 

 -CI mama(copie) 

 -CI/certificate de nastere ale fratilor/surorilor elevului(copie) 

 -Adeverință cu salariul net al tatălui din perioada februarie 2020-
ianuarie 2021 (original)- În adeverință se va specifica dacă salariatul a 
avut sau nu tichete de masă și,  în caz afirmativ, se va specifica valoarea 
acestora 

 -Adeverință cu salariul net al mamei din perioada februarie 2020-
ianuarie 2021 (original)- În adeverință se va specifica dacă salariatul a 
avut sau nu tichete de masă și,  în caz afirmativ, se va specifica valoarea 
acestora 

 -Declarație notarială în cazul în care unul dintre părinți sau ambii nu au 
venituri(original) 

  

 -Copie a hotărârii de divorț (dacă este cazul)  

 -Talon de pensie alimentară pe ultima lună,dacă este 
cazul(original) 

 -Ultimul talon de șomaj, dacă este cazul (original) 

 -Acte doveditoare pentru orice tip de venit permanent (alocație 
suplimentară, pensie, norma de hrana etc.) (original) 

 -Adeverință de la Primărie privind suprafața de teren agricol 
deținut de familie(original) 

 -Adeverință de la ANAF pentru perioada februarie 2020-ianuarie   
2021 pentru tatăl elevului(original) 

 -Adeverință de la ANAF pentru perioada februarie 2020-ianuarie 
2021  pentru mama elevului(original) 

 -Adeverință de elev/student pentru frați/surori(original),  

  



BURSA DE STUDIU 
(Venitul net pe membru de familie, in perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021 este cel mult egal cu 1346 
lei, elevul e promovat cu media generală mai mare decât 7,00, media la purtare in semestru l al anului 
scolar 2020-2021 este 10) 

 - Cerere tip completata de parinte 

 -CI elev(copie) 

 -Certificat de nastere elev(copie) 

 -CI tata(copie) 

 -CI mama(copie) 

 -CI/certificate de nastere ale fratilor/surorilor elevului(copie) 

 -Adeverință cu salariul net al tatălui din perioada noiembrie 2020-ianuarie 
2021 (original)- În adeverință se va specifica dacă salariatul a avut sau nu 
tichete de masă și,  în caz afirmativ, se va specifica valoarea acestora  

 -Adeverință cu salariul net al mamei din perioada noiembrie 2020-ianuarie 
2021 (original)- În adeverință se va specifica dacă salariatul a avut sau nu 
tichete de masă și,  în caz afirmativ, se va specifica valoarea acestora 

  

 -Copie a hotărârii de divorț (dacă este cazul)  

 -Talon de pensie alimentară pe ultima lună,dacă este cazul(original) 

 -Ultimul talon de șomaj, dacă este cazul (original) 

 -Acte doveditoare pentru orice tip de venit permanent (alocație suplimentară, 

pensie, norma de hrană etc.) (original) 

 -Declarație notarială în cazul în care unul dintre părinți sau ambii nu au 
venituri(original) 

 -Adeverință de la ANAF pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021 

pentru tatăl elevului(original) 

 -Adeverință de la ANAF pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021 
pentru mama elevului(original) 

 -Adeverință de elev pentru frați/surori(original),  

  



BURSA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL CARE 
NU AU LICEU ÎN LOCALITATEA DE DOMICILIU 
(elevul e promovat si media la purtare în Semestrul I, anul scolar 2020-2021 este 10) 

 -Cerere tip completata de parinte 

 -CI elev(copie) 

 -Certificat de nastere elev(copie) 

 -Adeverinta eliberata de Primarie in care sa se 
specifice daca exista sau nu posibilitatea ca 
elevul sa studieze intr-o unitate de invatamant  
din localitatea de domiciliu 

  



  
BURSA MEDICALĂ 
(elevul e promovat si media la purtare in Semestrul I, anul scolar 
2020-2021 este 10 

 - Cerere tip completata de parinte 

 -CI elev(copie) 

 -Certificat de nastere elev(copie) 

 -CI tata(copie) 

 -CI mama(copie) 

 -Certificat medical vizat de medicul școlar 

  



BURSA MEDICALĂ 
(elevul e promovat și media la purtare în Semestrul I, anul școlar 
2020-2021 este 10) 

 -Cerere tip completata de parinte 

 -CI elev(copie) 

 -Certificat de nastere elev(copie) 

 -CI tata(copie) 

 -CI mama(copie) 

 -Certificat medical  

  



BURSA DE ORFAN 
(elevul e promovat și media la purtare în Semestrul I, anul școlar 
2020-2021 este 10) 

   

 -Cerere tip completată de parinte 

 -CI elev(copie) 

 -Certificat de nastere elev(copie) 

 -CI părinte supraviețuitor(copie) 

 -Certificat de deces( copie) 

  



BURSA DE MERIT 
(elevul e promovat și media la purtare în Semestrul I, anul școlar 
2020-2021 este 10) 

 au rezultate deosebite la învăţătură: au 
obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi 
nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, 
respectiv în primul semestru al anului şcolar, 
pentru elevii aflaţi în clasele de început ale 
învăţământului gimnazial, liceal sau 
profesional 

 au obţinut locurile I, II sau III la etapele 
judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor 
şcolare naţionale organizate de MECTS;  

 

 au obţinut locurile I, II sau III la etapele 
judeţene ale competiţiilor/concursurilor 
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, 
organizate de MECTS. 

Aceste rezultate se trasnmit comisiei de acordare 
a burselor de catre Prof. Diriginte prin 
completarea unui tabel care sa contina 
urmatoarele coloane:  
 
 
 

Nr.
Crt. 

Nume și prenume elev 
Media 

Semestrul I  

Media la 
purtare  

Semestrul I 

Numele si prenumele 
elevului sa fi ecomplet 

Tabelul sa fie completat in 
ordine alfabetica Va multumim! 



  
BURSA DE PERFORMANȚĂ 
(elevul e promovat si media la purtare in Semestrul I, anul scolar 2020-2021 este 10) 

 Se incadreaza urmatoarele categorii de elevi: 

 - au obținut locurile I, II sau III la etapele 
naţionale ale olimpiadelor și concursurilor 
școlare naționale organizate de Ministerul 
Educației si Cercetarii  

   

 -s-au calificat în loturile de pregătire organizate 
de Ministerul Educației si Cercetarii pentru 
competițiile internaționale; 

 -au obținut locurile I, II sau III la etapele 
naționale ale competițiilor/concursurilor 
cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico-științific, de nivel național, 
organizate de Ministerul Educației si Cercetarii. 

  

 -Cerere tip completata de elev 

 -CI elev(copie) 

 -Certificat de nastere elev(copie) 

 -Copii ale diplomelor obținute în anul școlar 
2020-2021 

  



                                   Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” 

                                Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti 

                                Tel.: 031.401.68.30, E-mail: secretariat@kiritescu.ro 

 

Model CERERE – BURSĂ 

Doamna Director, 

 

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………………...................., 

elev/elevă în clasa ………..….  la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, în anul școlar 

2020/2021, vă rog să îmi aprobați bursa  

 BURSĂ VENITURI MICI 

 BURSĂ DE STUDIU 

 BURSĂ  RURALĂ  

 BURSĂ MEDICALĂ 

 BURSĂ DE ORFAN 

 BURSĂ DE MERIT 

 BURSĂ DE PERFORMANȚĂ 

 BURSĂ OCAZIONALĂ  

pentru Semestrul II anul scolar 2020/2021. 

Menționez că am obținut în Semestrul I, anul școlar 2020/2021,  

 media semestrială……………….. 

 media la purtare ……………………. 

 și nu am avut situații de corigență. 

Data,                                                                                                         Semnătura, 

 

Doamnei Director a Colegiului Economic „Costin C. Kirițescu” 



                                   Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” 

                                Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti 

                                Tel.: 031.401.68.30, E-mail: secretariat@kiritescu.ro 

 
Model CERERE – OPȚIUNE 

Un elev NU poate beneficia de două tipuri de bursă, având dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai 
mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp. 
Elevii care beneficiază de burse de studiu pot obține și bursă de performanță sau de merit. 

 

 

Doamna Director, 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………………...................., 

elev/elevă în clasa ……….  la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, în anul școlar 2020/2021, 

vă rog să îmi aprobați bursa (se menționează bursa pentru care se optează) 

………………………………………………………………………….…………………………………………………..                                                                                                        

în defavoarea bursei de (se menționează bursa la care se renunță) 

……………………………………………………………………………………………..……….  

 în  baza rezultatelor obținute în Semestrul I anul școlar 2020/2021, în 

clasa…………la…………………………………………………………………………………… 
                                          (se menționează UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT unde elevul a fost înscris în anul școlar 2020/2021 ) 

Menționez că am obținut în Semestrul I, anul școlar 2020/2021,  

 media semestrială……………….. 

 media la purtare ……………………. 

 și nu am avut situații de corigență. 

 

Data,                                                                                                         Semnătura, 

 

 

Doamnei Director a Colegiului Economic „Costin C. Kirițescu 

 


