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ANUNT DE ACORDARE A BURSEI DE MERIT 

Prof. IOAN LEFTER 

 

 

 

1. CADRU GENERAL 

 

Asociatia " CREAȚIE EDUCAȚIE VIITOR" în cooperare cu Colegiul Național "Alexandru  Ioan Cuza", 

Municipiul Ploiești acordă o bursa de merit pentru elevii din ciclul liceal (cl. IX – XII) cu scopul de a promova si 

sprijini educatia și dezvoltarea personală pentru elevii merituoși, în memoria Prof. Ioan Lefter.  

 

Prof. Ioan Lefter a fost profesor de fizică la Colegiul Național "Alexandru  Ioan Cuza", Municipiul Ploiești 

începand cu 1.X.1982 și până în 5 Decembrie 2013. De asemenea, începand cu data de 14.06.1993 și până la 

decesul său in data de 5 Decembrie 2013, a ocupat funcția de Director Adjunct al instituției și s-a dedicat 

transformării Colegiul Național "Alexandru  Ioan Cuza", Municipiul Ploiești într-o institutie de elita a 

învațământului prahovean. 

 

In memoria activitatii sale si influentei majore pe care a avut-o asupra dezvoltarii Colegiul Național "Alexandru  

Ioan Cuza", Municipiul Ploiești, familia Lefter înființează și finanțează o bursa de merit, pentru elevii colegiului 

din ciclul liceal. 

 

2. INFORMATII DESPRE BURSA 

 

Bursa are valoarea totala de RON 2,000 net pe anul scolar in curs si se plateste semestrial, in avans. Astfel, 

la inceputul fiecarui Semestru scolar se plateste o bursa in valoare de 1,000 RON. 

Plata semestriala a bursei se va face in cel mult 15 zile lucratoare de la inceputul semestrului. 

 

Selectia beneficiarului bursei se face de catre o comisie formata din 3 membri, iar candidatul selectat 

beneficiaza de bursa pentru intreg anul scolar in curs.  

 

Bursa se plateste doar pentru perioada de scolarizare si se poate cumula cu bursa de merit, bursa sociala sau 

alte ajutoare financiare oferite de Statul Roman sau entitati private. 

 

3. CRITERII DE SELECTIE si DOSARUL DE CANDIDATURA 

 

Criteriile si conditiile pentru selectarea beneficiarului bursei sunt urmatoarele: 

A. Elev al ciclului liceal al C.N. "Al. I. Cuza" Ploiesti (cl. IX - XII), cu medie anuala de cel putin 9.00, atat la 

Matematica cat si la Fizica (fiecare);  

B. Conduita scolara buna, astfel: 

 - nota la purtare 10.00, fara avertisment; 

 - comportament colegial bun, certificat de diriginte in scrisoarea de recomandare; 

C. Scrisoare de recomandare din partea dirigintelui, privind buna conduita scolara si colegiala, precum si 

motivarea necesitatii accesarii acestei burse si utilitatea acesteia pentru solicitant. 
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Dirigintele certifica in Scrisoarea de Recomandare notele mentionate la punctele (A) si (B). In plus se includ si 

datele de identificare ale candidatului: Numele si Prenumele, Adresa de domiciliu (inclusiv localitatea), clasa, 

diriginte, data nasterii. 

D. Interviu cu comisia de selectie si acordare a bursei.  

Comisia are votul decisiv si decide acordarea bursei atat in functie de criteriile specifice enumerate mai sus, cat 

si in urma discutiei libere cu fiecare candidat si in functie de situatia particulara a acestuia.  

 

Comisia urmareste modul in care acordarea bursei poate ajuta la cresterea potentialului de dezvoltare a 

unui elev, prin finantarea cheltuielilor de scolarizare ale acestuia, potential care altfel nu ar putea fi 

realizat pe deplin.  

 

4. CALENDAR 

 

Perioada Activitatea 

15 - 26 Octombrie 2018 
 

Perioada de Inscriere 

29 Octombrie - 3 Noiembrie 2018 
 

Selectarea candidatilor pentru interviu (lista scurta) 

6 Noiembrie 2018 Afisarea Listei Candidatilor selectati pentru interviu 
(lista scurta) 

12 - 17 Noiembrie 2018 
[1 zi din saptamana] 

Interviuri candidati; candidatii vor trebui sa 
indeplineasca criteriile de selectie la incheierea 
anului scolar 

Vacanta de Iarna 
[1 saptamana din cadrul vacantei] 

Evaluarea indeplinirii continue a criteriilor de 
selectie de catre candidati 

 

In cadrul fiecarui semestru scolar, se va face de catre comisie o evaluare constanta a castigatorului, iar daca in 

urma evaluarii se constata ca acesta nu mai indeplineste criteriile de selectie de la punctele 1 si 2, bursa va fi 

anulata. Urmatorul candidat clasat pe lista si care indeplineste criteriile de selectie, va primi bursa. 

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam contactati dirigentele clasei  

Cererile de inscriere se depun la d-na prof. Irina Ema Svuță, de unde pot fi obtinute si alte informatii. 

 

 

 

Din partea organizatorilor 

Dl. Bogdan Lefter     Dl. Razvan Lefter 

bogdan.lefter@gmail.com    razvan.lefter@RSLCAP.com 

 


