
COLEGIUL NAŢIONAL „BARBU ŞTIRBEI” CĂLĂRAŞI  

Str. Prel.Bucuresti, nr, 133-147 

Telefon 0242312968 

Fax – 0242312343 

E-mail: cn.barbustirbei@gmail.com 

 

Punctaj detaliat în C.A. din ……………. 

 

FIŞA DE EVALUARE PENTRU ELEVI ÎN VEDEREA OBŢINERII BURSEI DE STUDIU 2017-2018 

(clasele X-XII) 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI  …………………………………………………………………………… 

CLASA  ……………………………………………………………………………. 

 

NR. 

CRT. 

CRITERII DE ACORDARE A BURSEI DE STUDIU 

Media anuala an scolar 

2016-2017 

in caz de egalitate  se va tine cont in aceasta ordine de : 

1. Cuantumul venitului 

realizat 

2. Frecventa la cursuri 

    

 

* ATENŢIE! Nu pot depune dosar pentru obținerea bursei de studiu  elevii care nu au obtinut media 10 la purtare  sau 

sunt beneficiari ai Programului „Bani de liceu” sau care au frati/surori care benefiziaza de acest tip de bursa. 

NOTE:  

1. Fiecare criteriu din fișă va fi însoţit de documente doveditoare certificate „conform cu originalul” de diriginte..  

2. Fiecare dosar depus va fi insotit de un OPIS si  va conţine în această ordine:cererea  tip privind acordarea bursei, fişa de 

(auto)evaluare (semnată de diriginte),documente doveditoare (toate paginile vor fi numerotate si semnate de catre candidat). 

 

Candidat,                                                      Diriginte,                                                                Președinte: 

                                                                                                                                                               Membri: 

 

 

 



COLEGIUL NAŢIONAL „BARBU ŞTIRBEI” CĂLĂRAŞI  

Str. Prel.Bucuresti, nr, 133-147 

Telefon 0242312968 

Fax – 0242312343 

E-mail: cn.barbustirbei@gmail.com 

 

Punctaj detaliat în C.A. din ……………. 

 

FIŞA DE EVALUARE PENTRU ELEVI ÎN VEDEREA OBŢINERII BURSEI DE STUDIU 2017-2018 

(clasele a IX-a) 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI  …………………………………………………………………………… 

CLASA  ……………………………………………………………………………. 

 

NR. 

CRT. 

CRITERII DE ACORDARE A BURSEI DE STUDIU 

Media generala  sem. I an 

scolar 2017/2018  

in caz de egalitate  se va tine cont in aceasta ordine de : 

1. Cuantumul venitului 

realizat 

2. Frecventa la cursuri 

    

 

 

* ATENŢIE! Nu pot depune dosar pentru obținerea bursei de studiu  elevii care nu au obtinut media 10 la purtare  sau 

sunt beneficiari ai Programului „Bani de liceu” sau care au frati/surori care benefiziaza de acest tip de bursa. 

NOTE:  

1. Fiecare criteriu din fișă va fi însoţit de documente doveditoare certificate „conform cu originalul” de diriginte..  

2. Fiecare dosar depus va fi insotit de un OPIS si  va conţine în această ordine:cererea  tip privind acordarea bursei, fişa de 

(auto)evaluare (semnată de diriginte),documente doveditoare (toate paginile vor fi numerotate si semnate de catre candidat). 

 

Candidat,                                                      Diriginte,                                                                Președinte: 

                                                                                                                                                               Membri: 

 


