
 
 

Nr. 328/02.02.2022 

 

ERATĂ 
     

         La anunţul cu nr. 3250/01.02.2022, Ref.: acordarea burselor școlare în anul școlar 2021-2022,  

începând cu semestrul al II-lea, postat la nivelul unităţii şcolare pe site-ul instituţiei, la adresa 

https://scoalacentralaph.ro/burse-scolare-2021-2022-sem-ii/, în data de 01.02.2022, s-a strecurat o 

eroare materială.  

         Prin urmare, în cuprinsul anunțului publicat în data de 01.02.2022: 

 

În loc de:   
Nr. 3250/01.02.2022 (numărul de înregistrare al anunțului la nivelul unității școlare) 

Se va citi: 

Nr. 325/01.02.2022; 

 

În loc de:   

               Calendar privind acordarea burselor școlare la nivelul unității școlare: 

11.02.2022, ora 16.00- depunerea cererilor și a documentației aferentă pentru bursa de studiu și 

bursa de ajutor social; 

14.02.2022- ora 13.00- întrunirea Comisiei de acordare a burselor școlare și analizarea 

documentației dosarelor de bursă; 

15.02.2022- ora 16.00- afișarea listei finale a beneficiarilor de burse școlare începând cu data de 

17.01.2022/ sem.II, an școlar 2021-2022. 

 

Se va citi: 

 

               Calendar privind acordarea burselor școlare la nivelul unității școlare: 

14.02.2022, ora 16.00- depunerea cererilor și a documentației aferentă pentru bursa de studiu și 

bursa de ajutor social; 

15.02.2022- ora 13.00- întrunirea Comisiei de acordare a burselor școlare și analizarea 

documentației dosarelor de bursă; 

16.02.2022- ora 16.00- afișarea listei finale a beneficiarilor de burse școlare începând cu data de 

17.01.2022/ sem.II, an școlar 2021-2022. 

 

 

Director,                                                                      Secretar șef , 

Prof. Florentina Dumitrașcu                                           Popa Eugenia Luminița 

 

 

  

https://scoalacentralaph.ro/burse-scolare-2021-2022-sem-ii/


 
 

Nr. 325/01.02.2022 

 

ANUNȚ REVIZUIT 
Ref.: acordarea burselor școlare în anul școlar 2021-2022,  

începând cu semestrul al II-lea 

 

                În conformitate cu prevederile OME nr. 3073/31.01.2022, pentru obținerea bursei de 

studiu și bursei de ajutor social, reprezentanții legali ai elevilor minori depun la secretariatul 

unității școlare o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a celor două tipuri 

de burse, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

 

               Calendar privind acordarea burselor școlare la nivelul unității școlare: 

14.02.2022, ora 16.00- depunerea cererilor și a documentației aferentă pentru bursa de studiu și 

bursa de ajutor social; 

15.02.2022- ora 13.00- întrunirea Comisiei de acordare a burselor școlare și analizarea 

documentației dosarelor de bursă; 

16.02.2022- ora 16.00- afișarea listei finale a beneficiarilor de burse școlare începând cu data de 

17.01.2022/ sem.II, an școlar 2021-2022. 

 

Plata burselor școlare se va realiza după verificarea veniturilor declarate de către familiile 

solicitante la ANAF. Profesorii învățători și diriginți vor anunța elevii și părinții data 

alimentării sumelor aferente burselor școlare în conturile elevilor (după verificarea la ANAF). 

 

Cuantumul burselor școlare începând din data de 17.01.2022 (bani de la bugetul de stat/ HG 

1.094/2021+ bugetul local Câmpina/HCL din data de 27.01.2022): 

bursa de merit - 240 lei/lună 

bursa de studiu - 170 lei/lună 

bursa de ajutor social - 200 lei/lună 

 

Vă precizăm că noile criterii de acordare a burselor școlare  sunt prevăzute în Ordinul nr. 

5.870/22 decembrie 2021 al Ministerului Educației, modificat și completat de Ordinul nr. 3.073/31 

ianuarie 2022 al Ministerului Educației. 

 

Informații utile: 

https://scoalacentralaph.ro/burse-scolare-2021-2022-sem-ii/  

 

Reprezentanții legali ai elevilor care se vor regăsi pe listele finale de beneficiari ai burselor 

școlare începând cu semestrul II, an școlar 2021-2022, vor deschide cont bancar* pentru 

efectuarea plății bursei școlare (excepție fac persoanele care au deja deschis un cont bancar cu 

această destinație). 

 

*Unitatea școlară are încheiată CONVENȚIE cu BCR –Sucursala Câmpina, astfel încât pentru 

conturile deschise în această bancă având destinația plata burselor școlare pentru elevi,  NU SE 

PERCEP COMISIOANE DE ADMINISTRARE A CONTURILOR. Reprezentanții legali ai 

elevilor care au conturi deja existente la BCR pot solicita reprezentanților băncii și plata burselor 

școlare a copiilor din familie. 

 

Director,                                                                      Secretar șef , 

                Prof. Florentina Dumitrașcu                                           Popa Eugenia Luminița 

https://scoalacentralaph.ro/burse-scolare-2021-2022-sem-ii/

