ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59
Str. Vlădeasa Nr. 9, Sector 6, Bucureşti
Telefon/Fax: 0314252104, e-mail: scoala_59@yahoo.com www.scoala59.ro
Aprobat,
Director Paula Copăcel

Nr. ___________/_______________

Verificat,
Diriginte/profesor_de_arte_sport _____________________

CERERE PENTRU BURSĂ DE PERFORMANŢĂ
-anul şcolar 2022-2023Nume și prenume părinte: ________________________________
Nume și prenume elev/ă:__________________________________
Clasa: __________
Prin prezenta,vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de performanţă conform art. 7
din anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2022-2023.
Menționez următoarele (cel puțin unul):

a) a obținut locul I, II sau III la etapele naționale ale competiţiilor școlare naționale organizate de
Ministerul Educaţiei, după cum urmează_____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) s-a calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competițiile
internaționale, conform documentului atașat;
c) a obținut locul I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educaţiei, după
cum urmează _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
d) a obţinut locul I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale
ale României, după cum urmează __________________________________;

Anexez următoarele documente:
- copii după diplomele obținute;
- copie filă calendar competiție/concurs;
- adeverinţa de la club/ federația sportivă, dacă nu este specificat numele elevului pe
diplomă;
Doresc ca bursa să fie virată în contul ____________________________, la banca
_____________________ atașez documentul (extras cont).
Am luat la cunoştinţă de prevederile din anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei
5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar:
”Art.7 (1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competiţiilor școlare naționale organizate de Ministerul
Educaţiei;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competițiile internaționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural - artistice, cu caracter
sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educaţiei;
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d) au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale României;

(2) Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de

performanţă menţionate la alin. (1) lit. a)-c) este aprobată şi publicată anual de Ministerul Educaţiei.
(3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în
care s-au obţinut rezultatele. Prin excepţie de la aceste prevederi, pentru elevii din clase terminale ale învăţământului
liceal şi profesional, bursa de performanţă se acordă începând cu luna următoare obţinerii rezultatelor, până la finalul
anului şcolar.
(4) Pot primi bursa doar elevii promovaţi la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul şcolar anterior.
Art.8 Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor art.7 alin. (1) lit. a)d), atestate prin copii certificate conform cu originalul la nivelul unităţii de învăţământ, de pe documentul doveditor
pentru componenţa lotului de pregătire sau de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui, nefiind
condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens.
Art.19 (1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu 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.
(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă
beneficiază și de o măsură de protecție socială.
(4) Elevii care beneficiază de sprijinul financiar „Bani de liceu” sau „Euro 200” pot obţine bursă de studiu/merit/
performanță/ajutor social, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ordin.”

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).
[ ] Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor
legale ale instituției.
[ ] Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de
instituție cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter persona și libera circulație a acestor date.
Data _________________

Semnătura părintelui _______________

