
Școala Gimnazială ”Sfântul Apostol Andrei”, Buzău 

Anunț privind depunerea cererilor pentru acordarea burselor 

școlare 

În perioada 12-22 aprilie 2021 se primesc solicitări pentru acordarea burselor, însoțite 

de documentele menționate în cuprinsul fiecărei cereri, după cum urmează: 

 Burse de studiu 

 Burse de ajutor social (venituri mici) 

 Burse pentru orfani/motive medicale 

 Burse de merit 

Dosarele pentru acordarea burselor se vor depune la profesorul diriginte al clasei / la 

prof. înv. primar al clasei, în perioada 12.04-22.04.2021. După certificarea prin semnătură a 

mediilor, prof. diriginte/prof. înv. primar va depune dosarele la secretariatul școlii, pentru a fi 

înregistrate. 

Dosarele incomplete vor fi respinse. 

Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație. 

Plata burselor se va face în conturile deschise pe numele elevilor sau în contul 

părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai elevului. 

Director,  

Prof. Cătălin Iordache 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXTRAS DIN OMECTS 5576/2011 

Art.18    

1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu 

valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 

2)   Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse 

de performanţă sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale 

pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură 

de protecţie socială.  

3)  Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât 

bursă de performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, 

putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp 

mai mare. 

4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit 

sau cu bursa de studiu. 

ART. 20  

1. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a 

burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport 

cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 


