
 

 

Criterii de acordare a burselor de merit 

An școlar 2020-2021, semestrul al II-lea 

 

Conform OMECTS 5576/2011, art. 8 alin. 1) lit. a), bursa de merit se acordă: 

 elevilor claselor VI-VIII care au rezultate deosebite la învățătură: au media generală de cel 

puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior (2019-2020), respectiv în primul 

semestru al anului școlar actual (2020-2021); 

 elevilor claselor a V-a care au rezultate deosbite la învățătură: au media generală de cel puțin 

8,50 și nota 10 la purtare în semestrul I al anului școlar actual (2020-2021). 

Criteriile specifice de acordare a burselor de merit se stabilesc în cadrul Comisiei de acordare a 

burselor de la nivelul unității de învățământ și se aprobă în Consiliul de administrație al școlii, în 

limitele fondurilor repartizate pentru această destinație. 

Documentele necesare: 

- dosar cu șină ( de carton sau de plastic), 

- cerere tip, 

- copie certificat de naștere elev, 

- copie carte de identitate elev ( acolo unde este cazul), 

- copie carte de identitate părinți/tutori/reprezentanți legali ai elevului, 

- extras de cont bancar (cont dechis pe numele elevului – dacă există sau cont deschis pe 

numele unui dintre părinții elevului). 

Dosarele incomplete vor fi respinse. 

Dosarele pentru bursa de merit sunt colectate de către dirigintele fiecărei clase, în perioada 12.04-

22.04.2021. 

 

 

 

 

 



 

 
1 Bursele de merit se acordă elevilor care: 

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în primul semestru 

al anului școlar. 

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii art. 8 alin. (1) lit. a) este revizuită 

semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10. 

Domnule Director, 

Subsemnatul/a.............................................................................................................................., 

domiciliat în ..............................................., strada ....................................................................., 

nr............., bl. ..............., sc. ..................., et. ............., ap. ..............., județul ............................., 

telefon ..................................................., în calitate de părinte/tutore/repreentant legal al 

elevului/ei.................................................................................................................................., din clasa 

..................., de la Școala Gimnazială ”Sf. Ap. Andrei”, Buzău, vă rog să aprobați acordarea bursei de 

merit, conform art. 8 alin. 1) lit.a) din OMECTS 5576/2011
1
, privind aprobarea criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pe semestrul II al anului şcolar 

2020-2021. 

Am depus / Nu am depus și dosar pentru bursa de studiu/bursa sociala de ....................................... 

Am cont la banca ................................................................. şi doresc ca bursa să fie virată în contul 

IBAN ..................................................................................................... 

Data :...........................................                                 Semnătura: ................................................... 

 

Domnului Director al Școlii Gimnaziale ”Sfântul Apostol Andrei”, Buzău 

 

Se completează de către profesorul diriginte: 

-  nota la purtare în semestrul I an școlar 2020 - 2021 .................................................. 

- media semestrului I an școlar 2020 - 2021 ....................................... 

Prof. diriginte: Numele și prenume ........................................................................................................ 

    Semnătura .................................................... 

 


