
 

 

             ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59 
                           Str. Vlădeasa Nr. 9, Sector 6, Bucureşti 

  Telefon/Fax: 021490016, e-mail: scoala_59@yahoo.com  www.scoala59.ro  
 

Aprobat,         Nr._________/_______________ 

Director, prof. Paula Copăcel     Media la purtare semestru I an școlar 2019-2020 _________ 

Înv./Diriginte _____________________________ 

Semnătura _______________________________ 
 

CERERE PENTRU BURSĂ DE PERFORMANȚĂ 
 

Nume și prenume părinte: __________________________  
Nume și prenume elev/ă:____________________________  
Clasa: __________ 

 

Prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de performanță conform art. 6 alin.(1) din 
OMECTS 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, pentru semestrul II al anului şcolar 2019-2020. 

Menționez următoarele: 
- a obținut locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor sau concursurilor școlare naționale 

___________________________________________________ organizate de MEN; 
- s-a calificat la loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale  DA / NU; 
- a obținut locul 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 MEN. 

 
Anexez următoarele documente: 

- copie certificat de naștere elev;  
- copii după diplomele obținute la faza națională (premiile I,II si III) organizate de Ministerul Educației Naționale;  
- adeverinta de la club/ federația sportivă, dacă nu este specificat numele elevului pe diplomă; 
- cont la BCR pe numele elevului (ei) și  doresc ca bursa să fie virată în contul 

_______________________________________________________________ atașez documentul (extras cont). 
 

Am luat la cunoştinţă de prevederile: 

 art. 6 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, actualizat: 

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin.(1)se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care 
s-au obținut rezultatele menționate la alin(1). 

(4) Pot păstra bursa elevii promovați și care au obținut nota 10 (zece) sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare. 
 art. 18 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, actualizat: 
 (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 cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/ merit/ performanță, indiferent dacă 
beneficiază și de o măsură de protecție socială” 

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și 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. 

 art. 82 din Lege educației naționale nr. 1/2011 
(1

2
) Bursele de ajutor social se pot cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

  

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund  realității și 
iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta 
consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 
 

Data _________________ Semnătura părinte _______________ 
 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 59  



 

 

             ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59 
                           Str. Vlădeasa Nr. 9, Sector 6, Bucureşti 

  Telefon/Fax: 021490016, e-mail: scoala_59@yahoo.com  www.scoala59.ro  
 

Aprobat,          Nr. __________ _/_______________ 

Director, prof. Paula Copăcel     Media la purtare semestru I an școlar 2019-2020 __________ 

Media semestrială semestru I an școlar 2019-2020 __________ 

Înv./Diriginte _____________________________ 

  Semnătura_____________________________ 

 
CERERE PENTRU BURSA DE MERIT 

 
 

Nume și prenume părinte: __________________________  
Nume și prenume elev/ă:____________________________  
Clasa: __________ 

 

Prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de merit conform art.8 din OMECTS 
5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, pentru semestrul II al  anului şcolar 2019-2020. 
Menționez următoarele: 

- a obținut media cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în semestrul l, an școlar 2019-2020; 
- a obținut locul I, II sau III  la etapele județene ale olimpiadelor sau concursurilor școlare naționale 

___________________________________________________ organizate de MEN; 
- a obținut locul I, II sau III  la etapele județene ale competițiilor/ concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv 

sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, ______________________________________________ 
________________________________________________________________________ organizate de MEN. 

 
Anexez următoarele documente: 

- copie certificat de naștere elev;  
- copii după diplomele obținute la etapele județene (premiile I,II si III) organizate de Ministerul Educației Naționale;  
- adeverință de la club/ federația sportivă, dacă nu este specificat numele elevului pe diplomă; 
- cont la BCR pe numele elevului (ei) și  doresc ca bursa să fie virată în contul 

___________________________________________________________________ atașez documentul (extras cont). 

 

Am luat la cunoştinţă de prevederile: 
 art. 18 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, actualizat: 
 (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 cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/ merit/ performanță, 
indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială” 

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și 
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. 

 art. 82 din Lege educației naționale nr. 1/2011: 
(12) Bursele de ajutor social se pot cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund  realității și 
iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta 
consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 
 
Data ___________               Semnătura _________________ 

 
Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 59 



 

 

             ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59 
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Aprobat,          Nr. __________ _/_______________ 

Director, prof. Paula Copăcel      Media la purtare semestru I an școlar 2019-2020 __________ 

Media semestrială semestru I an școlar 2019-2020 __________ 

Înv./Diriginte _____________________________ 

  Semnătura_____________________________ 

 

CERERE PENTRU BURSĂ STUDIU 
 

Nume și prenume părinte: __________________________  
Nume și prenume elev/ă:____________________________  
Clasa: __________ 

 

Prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de studiu conform art. 9 din OMECTS 
5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, pentru semestrul al II-lea al  anului şcolar 2019-2020.  
Menționez următoarele:  
a) Numărul total al membrilor familiei mele: _____;  
b) Venitul net realizat de toți membrii familiei în fiecare lună cumulat din ultimele 3 luni este cel 

trecut în tabelul următor: 

Venitul net realizat pe ultimele 3 luni Total venit net realizat  

OCTOMBRIE  NOIEMBRIE DECEMBRIE pe ultimele 3 luni 

      
  

c) Venitul net pe membru de familie este ___________.  
d) Nu am solicitat/ am solicitat și bursă de perfomanță și/sau bursă de merit. 

 

 
Anexez următoarele documente: 

 
- copie certificat de naștere  elev; 
- copie certificate de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere; 
- copii buletin de identitate (ale ambilor părinți, unde e cazul); 
- adeverință de elev pentru frații care învață în alte unități școlare, cu suma bursei acordate de școala 

respectivă; 
- adeverință salariu net, defalcat pe fiecare lună (octombrie - decembrie 2019, inclusiv) + valoarea tichetelor 

de masa/cadou, unde e cazul; 
- adeverințe șomaj pe ultimele 3 luni, unde e cazul; 
- adeverințe ajutor social pe ultimele 3 luni, unde e cazul; 
- talon alocație pentru toți copiii aflați în întreținere, în original; 
- cupoane pensie, unde e cazul, în original; 
- cupoane alocație suplimentară, unde e cazul, în original; 
- orice act care dovedește un venit net dobândit în ultimele 3 luni sau orice act legal/ notarial care 

dovedește că familia nu dispune de niciun fel de venituri; 
- adeverințe de venit de la administrația financiară, in original, pe ultimele 3 luni  ( pentru ambii părinți) – 

obligatoriu ! 
- cont la BCR pe numele elevului (ei) și  doresc ca bursa să fie virată în contul 

__________________________________________________________ atașez documentul (extras cont). 
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Am luat la cunoştinţă de prevederile: 
 art. 9 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, actualizat: 

(1) bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe 
ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media 
generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.  

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale 
familiei și în situația școlară a elevilor. 

 art. 18 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, actualizat: 

 (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 cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/ merit/ performanță, 
indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială” 

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și 
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. 

 art. 82 din Lege educației naționale nr. 1/2011: 
(12) Bursele de ajutor social se pot cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

 
  

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității și iau la 
cunoștiință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în 
vigoare (fals si uz de fals). 

 
 
Data _________________ Semnătura părinte _______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 59 
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Aprobat, 
Director, prof. Paula Copăcel  

Nr.__________ _/_______________ 

Media la purtare semestru I an școlar 2019-2020 __________ 

Înv./Diriginte _____________________________ 

Semnătura______________________________ 
 
 

 

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ  - ORFAN 
 

Nume și prenume părinte: ____________________________  
Nume și prenume elev/ă:_____________________________  
Clasa: __________ 

 

Prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de orfan conform art. 13 alin. a) din 
OMECTS 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, pentru semestrul al II-lea al  anului şcolar 2019-2020. 
 

 
Anexez următoarele documente: 

- copie certificat naștere elev;  
- copie certificat deces părinte . 
- cont la BCR pe numele elevului (ei) și  doresc ca bursa să fie virată în contul 

__________________________________________________ atașez documentul (extras cont). 
 

 

Am luat la cunoştinţă de prevederile: 
 art. 18 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, actualizat: 
 (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 cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/ merit/ 
performanță, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială” 

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și 
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. 

 art. 82 din Lege educației naționale nr. 1/2011: 
(12) Bursele de ajutor social se pot cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

  
 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității și iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează 
și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 

 
Data _________________ Semnătura părinte _______________ 

 

 
 
Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 59 
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Aprobat, 
Director, prof. Paula Copăcel 
 

Nr.__________ _/_______________ 

Media la purtare semestru I an școlar 2019-2020 __________ 

Înv./Diriginte _____________________________ 

Semnătura______________________________ 

 

  

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ - MEDICALĂ 
 

 

Nume și prenume părinte: __________________________  
Nume și prenume elev/ă:_____________________________  
Clasa: __________ 

 

Prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă medicală conform art. 13 alin. a) din 
OMECTS 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, pentru semestrul al II-lea al  anului şcolar 2019-2020.   
Menționez că fiul/fiica mea suferă de _________________________________________. 

 

Anexez următoarele documente: 

- copie certificat naștere elev;  
- certificat medical, TIP A 5, eliberat de medicul specialist cu mențiunea pentru bursă medicală și 

avizat medicul de familie/ medicul de la cabinetul școlar. 
- cont la BCR pe numele elevului (ei) și  doresc ca bursa să fie virată în contul 

__________________________________________________ atașez documentul (extras cont). 

 

Am luat la cunoştinţă de prevederile: 

 art. 18 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, actualizat: 

 (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 cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/ merit/ performanță, indiferent dacă 
beneficiază și de o măsură de protecție socială” 

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și 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. 

 art. 82 din Lege educației naționale nr. 1/2011: 
(1

2
) Bursele de ajutor social se pot cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund 
realității și iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează 
și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 

 

Data _________________ Semnătura părinte _______________ 

 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 59 
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Aprobat                   Nr.__________ _/_______________  
Director, prof. Paula Copăcel    Media la purtare semestru I an școlar 2019-2020 __________ 

Înv./Diriginte _____________________________ 

Semnătura______________________________ 
 

 
CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ  - VENITURI MICI 

 

Nume și prenume părinte: __________________________  
Nume și prenume elev/ă:___________________________  
Clasa: __________ 

 

Prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă socială conform art. 13 alin. c) din OMECTS 
5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat, pentru semestrul al II-lea al  anului şcolar 2019-2020. 
 
Menționez următoarele:  
a) Numărul total al membrilor familiei: ___;  
b) Venitul net total realizat de toți membrii familiei în fiecare lună din ultimele 12 luni este 

cel trecut în tabelul următor:  

Venitul net al familiei din ultimele 12 luni 

     2020     

Ian. Feb. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct Nov. Dec. 

             

c) Venitul net realizat de toți membrii familiei în ultimele 12 luni este de ____________.  
d) Venitul net pe membru de familie este ___________. 

 
Anexez următoarele documente: 
- copie buletin(C.I.) ale părinților/tutorilor; 
- copie certificat naștere elev; 
- copie certificat naștere frați/surori aflați în întreținere; 
- adeverință de elev pentru frații care învață în alte unități școlare, cu suma bursei acordate de școala 

respectivă; 
- adeverință salariu net, defalcat pe fiecare lună, pe ultimele 12 luni  + valoarea tichetelor de masă/cadou, 

unde e cazul; 
- adeverințe șomaj pe ultimele 12 luni, unde e cazul; 
- adeverințe ajutor social pe ultimele 12 luni, unde e cazul; 
- talon alocație pentru toți copiii aflați în întreținere, în original; 
- cupoane pensie, unde e cazul, în original; 
- cupoane alocație suplimentară, unde e cazul, în original; 
- orice act care dovedește un venit net dobândit în ultimele 12 luni sau orice act legal/ notarial care dovedește 

că familia nu dispune de niciun fel de venituri; 
- adeverințe de venit de la administrația financiară, in original, pe ultimele 12 luni  ( pentru ambii părinți) – 

obligatoriu ! 
- adeverință că nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de șes,  și 

de 40 000 m, în zonele montane; 
- alte documente justificative. 
- cont la BCR pe numele elevului (ei) și  doresc ca bursa să fie virată în contul 

__________________________________________________ atașez documentul (extras cont). 
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Am luat la cunoştinţă de prevederile: 

 art. 18 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, actualizat: 
 (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 cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/ merit/ performanță, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de 
protecție socială” 

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și 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. 

 art. 82 din Lege educației naționale nr. 1/2011: 
(1

2
) Bursele de ajutor social se pot cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare anexate corespund realității 
și iau la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi 
suporta consecințele în vigoare (fals si uz de fals). 

 
 
Data _________________ Semnătura părinte _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale Nr. 59 
 
 
 
 


