
 
 

                    LICEUL TEORETIC                                   MINISTERUL        

                     ”EMIL RACOVIȚĂ”      EDUCAȚIEI                                         

                          BAIA MARE    

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSELOR ȘCOLARE 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 
 

1. BURSELE DE PERFORMANŢĂse acordă pe parcursul semestrului al I-lea al anului școlar 2022-

2023, elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale 

organizate de Ministerul Educației, pe parcursul anului școlar 2021-2022; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile 

internaționale pe parcursul anului școlar 2021-2022;  

c) 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 

ME pe parcursul anului școlar 2021-2022;  

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile 

naționale ale României pe parcursul anului școlar 2021-2022. 

 

Prin excepție, pentru elevii claselor a XII-a care obțin unul dintre rezultatele enumerate mai sus 

în decursul anului școlar 2022-2023, bursa de performanță de acordă începând cu luna următoare 

obținerii rezultatelor și până la finalul anului școlar 2022-2023. 

     Aceste burse se acorda la propunerea dirigintelui 

ACTE NECESARE:  

1) copii certificate conform cu originalul, de către diriginte, de pe diplomele obținute la competiții; 

2) extras de cont (elev sau părinte al elevului) și copie xerox după actul de identitate al titularului 

contului. 

Actele menționate mai sus se depun de către diriginte capsate pentru fiecare elev pe baza unui 

tabel nominal 

 

   Obs: Bursele de performanță se acordă la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea 

unei cereri în acest sens. 

 

2. BURSELE DE MERIT –se acordă elevilor care: 

a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate 

în anul școlar anterior, respectiv 2021-2022, cu excepția clasei a IX-a; 

b) au media de admitere de cel puțin 9,50, și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în 

decursul anului școlar 2021-2022, pentru elevii din clasa a IX-a; 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale 

organizate de ME; 

d) au obținut locurile 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 

ME. 

Prin excepție, pentru elevii claselor a XII-a care obțin unul dintre rezultatele enumerate mai 

sus la subpunctele c) și d)în decursul anului școlar 2022-2023, bursa de merit se  acordă 

începând cu luna următoare obținerii rezultatelor și până la finalul anului școlar 2022-2023. 



 
 

 

ACTE NECESARE:  

1) tabel, întocmit de profesorul diriginte, cu elevii care au obținut medii mai mari sau egale cu 

9,50 și au acumulat maxim 20 absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022 pentru clasele X-

XII, respectiv elevii cu medii de admitere peste 9,50 și care au acumulat maxim 20 absențe 

nemotivate în anul școlar 2021-2022  pentru clasele a IX-a. 

2) pentru fiecare elev:  

i. extras de cont (elev sau părinte al elevului) si copie xerox a actului de identitate a 

titularului contului  

ii. adeverință cu numărul de absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022 de la unitatea 

școlară unde a frecventat clasa a VIII-a, pentru elevii clasei a IX-a. 

iii. copie xerox după actul de identitate al titularului contului; 

  Obs: Bursele de merit se acordă la propunerea dirigintelui,pe baza de tabel  nefiind condiționate de 

depunerea unei cereri în acest sens. 

 

3. BURSELE DE STUDIU- se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe 

membru de familie*), pe ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii (iunie, iulie, august 2022) cel 

mult egal cu salariul minim net pe economie, 1524 lei și se încadrează în una din următoarele 

situații: 

a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în 

anul școlar anterior, pentru clasele X-XII 

b) au obținut media de admitere în învățământul liceal de cel puțin 7,50, și au acumulat cel mult 

20 absențe nemotivate în anul școlar anterior pentru elevii claselor a IX-a. 

 

( *Ordinul 5379/07.09.2022 
(1) În sensul prezentei hotărâri, termenul „familie” desemnează soțul si soția sau soțul, soția şi copiii lor necăsătoriți, care 

locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli. 

(2) Este asimilată termenului „familie” şi situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii aflați în 

întreținerea sa. 

(3) În sensul definiției prevăzute la alin. (2) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriți, cu copiii lor si 

ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli. 

(4) este asimilată termenului „familie” și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței 

părinților sau tutorelui, care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.) 

 

ACTE NECESARE:Dosar plic care sa cuprindă: 

1) Cerere a elevului major sau a reprezentantului legal al elevului minor (Anexa 1) 

1) Copie xerox după actul de identitate si certificatul de naștere  

2) Adeverință eliberată solicitantului de unitatea de învățământ cu media și numărul de absențe 

nemotivate pe anul școlar 2021-2022 

3) Copii xerox ale certificatelor de naștere sau ale buletinelor ( după caz) pentru ceilalți membri ai 

familiei 

4) Adeverință de elev/student  pentru frați; 

5) Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei*) 

pe ultimele 3  luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august 2022) 

 

DUPĂ CAZ: 

 

- ADEVERINȚĂ DE SALARIZARE (salariul net pe lunile iunie, iulie, august 2022) de 

la locul de muncă al părinților și fraților majori încadrați în muncă 

SAU 

-  DECLARAŢIE NOTARIALĂ, în original, pentru membri majori(inclusiv frații 

majori)care nu au realizat venituri în ULTIMELE 3 LUNI anterioare depunerii 

dosarului ( iunie, iulie, august 2022) 



 
 

SAU 

- CUPOANE  de PENSIE pe lunile iunie, iulie, august 2022,pentru pensionari 

 

Unde este cazul: 

- Cupoane alocația complementară – copii semnate de diriginte pentru conformitate cu 

originalul 

 

- Familii monoparentale: sentința de divorț și documente din care să reiasă cuantumul 

pensiei de întreținere sau declarație notarială pe propria răspundere că nu se încasează 

sume cu titlul de pensie de întreținere 

 

- Orfani - copie după certificatul de deces și după cupoanele de pensie alimentară pe 

lunile iunie, iulie, august 2022 

 

6) Cupoane alocație de stat/extras de cont 

7) Adeverință de la ANAF pentru toți membri majori privind veniturile impozabile pe lunile iunie, 

iulie, august 2022; 

8) Extras de cont (elev sau părinte al elevului). 

 

4.  BURSELE DE AJUTOR SOCIAL Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de 

elevi: 

a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni 

(septembrie 2021 – august 2022), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul 

minim net pe economie, respectiv 762 lei. 
b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte(copil pentru care instanța de tutelă a hotărât 

exercitarea autorităților părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de 

îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; copil cu tată 

declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană)sau elevi abandonați de părinți 

asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială, respectiv 

plasamentul/plasamentul de urgență; 

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 

structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului 

ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 

1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu 

dezabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel: 

I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 

II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;  

III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 

V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;  

VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;  

VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv,metabolic și endocrin; 

VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică 

(IRC), indiferent de cauză; 

IX.  boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; 

X.  boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;  

XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); 

XII. boli genetice; 

XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu,cronică/genetică/care necesită 

tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin6 



 
 

luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I—XIII 

este luată în considerare; 

 

ACTE NECESARE:Dosar plic care sa cuprindă: 

 

1. elevi orfani: 

 

1) cerere a elevului major sau a reprezentantului legal al elevului minor 

2) copia certificatului de naştere si a actului de identitate al elevului 

3) copii ale certificatelor/certificatului de deces 

4) extras de cont (elev sau părinte al elevului) și copie xerox a actului de identitate a titularului 

contului 

 

2.elevi crescuți de un singur părinte: 

 

1) cerere a elevului major sau a reprezentantului legal al elevului minor 

2) copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului 

3) declarație notarială prin care părintele care crește elevul declară că celălalt părinte nu 

contribuie în nici un fel la creșterea copilului și că nu este căsătorit; 

4) dacă este cazul hotărârea de divorț 

5) extras de cont(elev sau părinte al elevului) și copie xerox a actului de identitate a titularului 

contului 

3. elevi abandonați de părinți: 

1) cerere a elevului major sau a reprezentantului legal al elevului minor 

2) copia certificatului de naștere si a actului de identitate al elevului 

3) documentul justificativ privind instituirea măsurii de protecție socială 

4) extras de cont (elev sau părinte al elevului) și copie xerox act de identitate titular cont 

 

4. elevi bolnavi: 

 

1) cerere a elevului major sau a reprezentantului legal al elevului minor 

2) copia actului de identitate al elevului 

certificatul medical (tip A5)eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ de 

medicul de la cabinetul școlar sau  certificatul de încadrare în grad de handicap(după caz) 

3) extras de cont(elev sau părinte al elevului) și copie xerox a actului de identitate a titularului 

contului 

 

5. elevi cu venituri mici (pct.a ): 

 

1) cererea elevului major sau a reprezentantului legal al elevului minor 

2) copia actului de identitate al elevului si certificatul de nastere 

3) copii xerox certificate de naştere si  acte de identitate,  ale celorlalţi membri ai familiei 

4) adeverință de elev/student  pentru frați 

5) acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii 

dosarului(veniturile din perioada septembrie 2021 – august 2022) 

 

DUPĂ CAZ: 

 

- ADEVERINȚĂ DE SALARIZARE (salariul net în perioada septembrie 2021 – august 

2022) de la locul de muncă al părinților și fraților majori încadrați în muncă 

sau 



 
 

- DECLARAŢIE NOTARIALĂ, în original, pentru membri majori(inclusiv frații 

majori)care nu au realizat venituri în perioada septembrie 2021 – august 2022 

sau 

- CUPOANE  de PENSIE pe perioada septembrie 2021 – august 2022,pentru pensionari 

 

UNDE ESTE CAZUL: 

 

- Cupoane alocația complementară  

- Familii monoparentale: sentința de divorț și documente din care să reiasă cuantumul 

pensiei de întreținere sau declarație notarială pe propria răspundere că nu se încasează 

sume cu titlul de pensie de întreținere 

 

- Orfani - copie după certificatul de deces și după cupoanele de pensie alimentară pe 

perioada septembrie 2021 – august 2022 

6) Cupoane alocație de stat/extras de cont 

7) adeverință de la ANAF privind veniturile impozabile pentru toți membri majori ai familiei 

pentru perioada septembrie 2021 – august 2022 

8) extras de cont (elev sau părinte al elevului) 

 

Obs:  

1. Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obținute în baza 

criteriilor b) și c) poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor care se 

încadrează în condițiile specificate. 

2. Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de 

ajutor social pentru luna respectivă!!! 

 

5. BURSE SOCIALE OCAZIONALE - bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe 

an, și elevilor ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul 

minim net pe economie, 1.143 lei. 

 

ACTE NECESARE:Dosar plic care sa cuprindă: 

 

1) cerere a elevului major sau a reprezentantului legal al elevului minor 

2) copia actului de identitate al elevului 

3) copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei 

4) adeverință de elev/student  pentru frați 

5) acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii 

dosarului (veniturile din perioada septembrie 2021 – august 2022) 

 

DUPĂ CAZ: 

 

- ADEVERINȚĂ DE SALARIZARE (salariul net în perioada septembrie 2021 – august 

2022) de la locul de muncă al părinților și fraților majori încadrați în muncă 

sau 

- DECLARAŢIE NOTARIALĂ, în original, pentru membri majori(inclusiv frații 

majori)care nu au realizat venituri în perioada septembrie 2021 – august 2022 

sau 

- CUPOANE  de PENSIE pe perioada septembrie 2021 – august 2022,pentru pensionari 

 



 
 

UNDE ESTE CAZUL: 

 

- Cupoane alocația complementară  

- Familii monoparentale: sentința de divorț și documente din care să reiasă cuantumul 

pensiei de întreținere sau declarație notarială pe propria răspundere că nu se încasează 

sume cu titlul de pensie de întreținere 

 

- Orfani - copie după certificatul de deces și după cupoanele de pensie alimentară pe 

perioada septembrie 2021 – august 2022 

6) Cupoane alocație de stat/extras de cont 

7) adeverință de la ANAF privind veniturile impozabile pentru toți membri majori ai familiei 

pentru perioada septembrie 2021 – august 2022 

8) extras de cont (elev sau părinte al elevului) 

 

 

MENŢIUNI: 

 

1. Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi 

susținerii examenului de bacalaureat. 

2. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

3. 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. 

4. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, 

indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. 

5. Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, în următoarele situații: 

a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o 

singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru; 

b) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

6. Elevii beneficiari ai Programului National "Bani de Liceu" sau „Euro 200”pot beneficia în acelaşi timp 

şi de bursă de performanță/merit/studiu/bursa de ajutor social dacă îndeplinesc criteriile de acordare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ÎN ATENŢIA Doamnelor/Domnilor DIRIGINŢI 

 

3. Vă rugăm să prelucrați la clasa dumneavoastră Criteriile de acordare a burselor 

pentru anul școlar 2021-2022.  

4. Bursele de performanță și cele de merit se acordă la propunerea dirigintelui. 

Așadar, tabelele nominale cu elevii care îndeplinesc condițiile de acordare a burselor 

performanță și de merit le veți întocmi dumneavoastră și le veți preda la secretariat 

elevi până la data de 30.09.2022. 

5. În cazul bruselor de studiu și sociale, verificarea dosarelor se face de către fiecare 

diriginte și se CONFORMEAZĂ CU ORIGINALUL FIECARE COPIE, apoi se 

predau la Secretariat elevi DOAR DOSARELE COMPLETE, până la data de 

30.09.2022!!! 

6. După prelucrarea materialului vă rugăm să întocmiți procesul verbal de luare la 

cunoștință, iar materialul prelucrat să-l postați la avizierul clasei. 

7. Bursele sociale se suspendă pe durata unei luni, dacă elevul a acumulat mai mult de 

10 absențe nemotivate în luna respectivă, prin urmare, vă rugăm să aduceți la 

cunoștința comisiei (secretar Simona Ardusătan) aceste situații, la finalul fiecărei 

luni. 

OBS:  

Cererile tipizate (Anexele 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C și 4D) se pot ridica de la Secretariat 

elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare     Anexa 1A – cerere elev minor 
Bd. Republicii, Nr. 8 

 

Nr. …………/………….. 

 

 

Doamna director, 

 

Subsemnatul/Subsemnata ___________________________________________________, părinte al 

elevului _____________________________________________, din clasa ______, an şcolar 2022-2023, 

având media generală ________, un  număr de ____ absențe nemotivate pe semestrul I al anului școlar 

2021- și un  număr de ____ absențe nemotivate pe semestrul II al anului școlar 2021-2022, iar venitul mediu 

net lunar pe lunile iunie-august 2022 de _______ vă rog să-i aprobați fiului/fiicei mele: 

Bursă de  studiu 

 

în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, având în vedere că îndeplinește criteriile prevăzute de 

Ordinul  MEN nr. 5.870 din 22 decembrie 2021. 

Atașez următoarele acte doveditoare prevăzute de legislație: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

Baia Mare,  

Data: ________________ 

Semnătura elev:__________________   

Semnătura reprezentant legal: __________________ 

Telefon reprezentant legal:__________________ 

 



 
 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare     Anexa 1B – cerere elev major 

Bd. Republicii, Nr. 8 
 

Nr. …………/………….. 

 

 

Doamna director, 

 

Subsemnatul/Subsemnata  ___________________________________________________,fiul/fiica  

lui_________________________________________, şi  al/a _________________________ din clasa 

______, având media generală ________, un  număr de ____ absențe nemotivate pe semestrul I al anului 

școlar 2021- și un  număr de ____ absențe nemotivate pe semestrul II al anului școlar 2021-2022, iar venitul 

mediu net lunar pe lunile iunie-august 2022 de ______________ vă rog să-mi aprobați: 

Bursă de  studiu 

 

în anul școlar 2022-2023, având în vedere că îndeplinesc criteriile prevăzute de Ordinul  ME nr. 

5.379/07.09.2022. 

Atașez  următoarele acte doveditoare prevăzute de legislație: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

Baia Mare,  

Data: ________________ 

Semnătura elev:__________________   

Telefon elev:__________________ 
 
  



 
 

 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare     Anexa 2A – cerere elev minor 
Bd. Republicii, Nr. 8 

 

Nr. …………/…………. 

 

Doamna director, 

 

Subsemnatul/Subsemnata  ___________________________________________________, părinte al 

elevului _____________________________________________, din clasa ______, an școlar 2022-2023, vă 

rog să-i aprobați fiului/fiicei mele: 

Bursă de  ajutor social  

 orfan    crescut de un singur părinte    abandonat    boală    venit mic    

 

în anul școlar 2022-2023, având în vedere că îndeplinesc criteriile prevăzute de Ordinul  ME nr. 

5.379/07.09.2022. 

Atașez următoarele acte doveditoare prevăzute de legislaţie: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

Baia Mare,  

Data: ________________ 

   

Semnătura reprezentant legal: __________________ 

Telefon reprezentant legal:_________________ 

Semnătura elev:__________________ 

  



 
 

 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare     Anexa 2B – cerere elev major 
Bd. Republicii, Nr. 8 

 

Nr. …………/………….. 

 

 

Doamna director, 

 

Subsemnatul/Subsemnata  ___________________________________________________,fiul/fiica  

lui_________________________________________, şi  al/a _________________________ din clasa 

______, an școlar 2022-2023, vă rog să-mi aprobați: 

Bursă de  ajutor social  

 orfan    crescut de un singur părinte    abandonat    boală    venit mic    

 

în anul școlar 2022-2023, având în vedere că îndeplinesc criteriile prevăzute de Ordinul  ME nr. 

5.379/07.09.2022. 

Atașez următoarele acte doveditoare prevăzute de legislație: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

Baia Mare,  

Data: ________________ 

Semnătura elev:__________________   

Telefon elev:__________________ 
 
 
 

 



 
 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare     Anexa 3A – cerere elev minor 
Bd. Republicii, Nr. 8 

 

Nr. …………/…………. 

 

Doamna director, 

 

Subsemnatul/Subsemnata  ___________________________________________________, părinte al 

elevului _____________________________________________, din clasa ______, an școlar 2021-2022, vă 

rog să-i aprobați fiului/fiicei mele: 

 

BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ 

 

în anul școlar 2022-2023, având în vedere că îndeplinesc criteriile prevăzute de Ordinul  ME nr. 

5.379/07.09.2022. 

.Atașez  următoarele acte doveditoare prevăzute de legislaţie: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

Baia Mare,  

Data: ________________ 

   

Semnătura reprezentant legal: __________________ 

       Telefon reprezentant legal:_________________ 

Semnătura elev:__________________ 



 
 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare     Anexa 3B – cerere elev major 

Bd. Republicii, Nr. 8 
 

Nr. …………/………….. 

 

 

Doamna director, 

 

Subsemnatul/Subsemnata  ___________________________________________________,fiul/fiica  

lui_________________________________________, şi  al/a _________________________ din clasa 

______, an școlar 2022-2023, vă rog să-mi aprobați: 

BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ 

 

în anul școlar 2022-2023, având în vedere că îndeplinesc criteriile prevăzute de Ordinul  ME nr. 

5.379/07.09.2022. 

Atașez următoarele acte doveditoare prevăzute de legislație: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

Baia Mare,  

Data: ________________ 

Semnătura elev:__________________   

Telefon elev:__________________ 

  



 
 

 

 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare    Anexa 4A – merit clasele X, XI, XII 
Bd. Republicii, Nr. 8 

 

Nr. …………/…………. 

 

Tabel nominal cu elevii din clasa ……., an școlar 2022-2023, 

care îndeplinesc condițiile de acordare a BURSEI DE MERIT 

 

Nr. 

Crt. 
Numele și prenumele elevului 

Medie an 

școlar 

2021-2022 

Nr absențe 

nemotivate 

an școlar 

2021-2022 

Semnătură 

diriginte 

Validare 

secretar 

(corect/incorect) 

Semnătură 

secretar 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

 

Întocmit, 

 

Diriginte, prof. …………………… 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare    Anexa 4B– merit clasele a IX-a 
Bd. Republicii, Nr. 8 

 

Nr. …………/…………. 

 

Tabel nominal cu elevii din clasa ……., an școlar 2022-2023, 

care îndeplinesc condițiile de acordare a BURSEI DE MERIT 

 

Nr. 

Crt. 
Numele și prenumele elevului 

Medie 

admitere 

Nr absențe 

nemotivate 

an școlar 

2021-2022 

Semnătură 

diriginte 

Validare 

secretar 

(corect/incorect) 

Semnătura 

secretar 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

 

Întocmit, 

 

Diriginte, prof. …………………… 

  



 
 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare    Anexa 4C– merit OLIMPIADE 
Bd. Republicii, Nr. 8 

 

Nr. …………/…………. 

 

Tabel nominal cu elevii din clasa ……., an școlar 2022-2023, 

care îndeplinesc condițiile de acordare a BURSEI DE MERIT pe baza locului obținut 

la olimpiadele/concursurile/competițiile județene 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Olimpiada/concursul/competința la care 

a participat 

Locul 

ocupat 

Semnătură 

diriginte 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

Diriginte, prof. …………………… 

  



 
 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare    Anexa 4D – PERFORMANȚĂ 
Bd. Republicii, Nr. 8 

 

Nr. …………/…………. 

 

Tabel nominal cu elevii din clasa ……., an școlar 2022-2023, 

care îndeplinesc condițiile de acordare a BURSEI DE PERFORMANȚĂ 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Olimpiada/concursul/competința la care 

a participat 

Locul 

ocupat 

Semnătură 

diriginte 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

Diriginte, prof. …………………… 

 


