Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași
ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023
ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BURSEI

1. BURSELE DE PERFORMANȚĂ - se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul
dintre cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale
organizate de Ministerul Educației
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor
cultural-artistice, organizate de Ministerul Educației
Documente necesare:
- Extras de cont cu IBAN, pe numele elevului
- Copie după diploma obținută în anul școlar anterior (2021-2022), se depune la dirigintele
clasei

*** Pot primi bursă de performanță doar elevii promovați la toate disciplinele, la
finalul cursurilor din anul școlar anterior

2. BURSELE DE MERIT - se acordă elevilor din clasele a VI-a – a XII-a care se încadrează
în cel puțin unul dintre cazurile următoare:
a) au obținut media anuală de cel puțin 9.50 și au acumulat cel mult 20 absențe
nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a
b) au obținut media de admitere în învățământul liceal de cel puțin 9.50 și au acumulat
cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cadrul învățământului
vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației
d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor culturalartistice, de nivel național, organizate de Ministerul Educației
Documente necesare:
- Extras de cont cu IBAN, pe numele elevului
- Copie după diploma obținută în anul școlar anterior (2021-2022) - pct. c) și d)
- Folie pentru documente
Alte documente nu sunt solicitate (dirigintele furnizează situația școlară a elevilor).

cursurilor din anul școlar anterior
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*** Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul

3. BURSELE DE STUDIU - se acordă elevilor din clasele a V-a – a XII-a care provin din
familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni (iunie, iulie,
august) cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care se încadrează în cel puțin
unul din cazurile următoare:
a) au obținut media anuală generală de cel puțin 7.50 și au acumulat cel mult 20 absențe
nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a V-a și a IX-a
b) au obținut în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au
acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a
V-a
c) 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 din clasa a IX-a
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Documente necesare:
- Cerere (se găsește la secretariat)
- Extras de cont cu IBAN, pe numele elevului
- Copie certificat de naștere / carte de identitate elev
- Copii certificat de naștere și carte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei
- Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor
familiei pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) anterioare depunerii dosarului, inclusiv
alocația suplimentară pentru copii (vezi anexa - pag.4)
- În cazul în care nu se realizează venituri, se va depune la dosar document justificativ de
la Primărie / adeverință ANAF
- Folie pentru documente

4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL - se acordă următoarelor categorii:
4.1. Orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi abandonați de
părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială
Documente necesare:

- Cerere (se găsește la secretariat)
- Extras de cont cu IBAN, pe numele elevului
- Copie certificat de naștere și / sau carte de identitate elev
- Copie certificat de deces / hotărâre de divorț / hotărâre judecătorească – măsură de
protecție
- Folie pentru documente
4.2. Bolnavi
Documente necesare:

- Cerere (se găsește la secretariat)
- Extras de cont cu IBAN, pe numele elevului
- Copie certificat naștere / carte de identitate elev
- Certificatul medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de la cabinetul
școlar, pentru elevii care suferă de una dintre bolile specificate în lege, respectiv
Certificatul de handicap
- Folie pentru documente
4.3. Situație materială - se acordă elevilor ce provin din familii care nu realizează un venit
net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din
salariul minim net pe economie (se ia în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la
data depunerii cererii).
Documente necesare:

- Cerere (se găsește la secretariat)
- Extras de cont cu IBAN, pe numele elevului
- Copie certificat de naștere / carte de identitate elev
- Copii certificat de naștere și carte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei
- Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni (sept. 2021 - aug.
2022) anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii (vezi
anexa - pag.4)
- Folie pentru documente

IMPORTANT
DOCUMENTELE pentru obținerea burselor se depun la secretariatul colegiului la D-nul
Brădățan Daniel (dan.cnaob@gmail.com), până la data de 30 septembrie 2022.
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*** Lista elevilor care beneficiază de ajutor social poate fi revizuită lunar, se adaugă
listei acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute (bursele de la pct.
4.1 și 4.2).
*** Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu
primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

ANEXA
acte doveditoare privind veniturile
3. Burse de studiu
Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale
membrilor familiei pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) anterioare depunerii
dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii. Se vor atașa unul sau
mai multe dintre documentele următoare:
✓ adeverință de salariu pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august);
✓ copie după hotărârea de divorț (dacă este cazul) și talon de pensie alimentară
pe ultima lună (dacă este cazul);
✓ ultimul talon de șomaj (dacă este cazul);
✓ acte doveditoare pentru orice tip de venit permanent (alocații de stat pentru
copii, alocație suplimentară, pensie, chirii etc.).

4.3 Burse de situație materială grea
Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni (sept.
2021 - aug. 2022) anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară
pentru copii. Se vor atașa unul sau mai multe dintre documentele următoare:
✓ adeverință de salariu pe ultimele 12 luni (sept. 2021 - aug. 2022);
✓ copie după hotărârea de divorț (dacă este cazul) și talon de pensie alimentară
pe ultima lună (dacă este cazul);
✓ ultimul talon de șomaj (dacă este cazul);
✓ acte doveditoare pentru orice tip de venit permanent (alocații de stat pentru
copii, alocație suplimentară, pensie, chirii etc.).

Se însumează toate veniturile NETE cu caracter permanent ale membrilor familiei
(salarii, pensii, alocații de stat, alocații de stat suplimentare, pensii alimentare,
pensii de urmaș, venituri din chirii, etc).
Suma rezultată se împarte la numărul de luni, apoi la numărul de membri ai
familiei.
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Modul de calcul al venitului mediu net pe membru de familie

