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BURSE AN ȘCOLAR 2021-2022 SEMESTRUL AL II-LEA 

 

TIP DE BURSĂ CRITERII ACTE NECESARE 

I. BURSELE DE PERFORMANȚĂ 

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. 

I.1  au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale 

competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul 

Educației, denumit în continuare ME; 

 

 

 

• La propunerea dirigentului 

pentru elevii promovați; 

• Nu este necesară 

depunerea unei cereri din partea 

elevului 

 

 

 

Copii certificate conform cu originalul, 

la nivelul unității de învățământ, de pe 

diplomele obținute la competiții. 

I.2 s-au calificat în loturile de pregătire organizate de 

Ministerul Educației pentru competițiile internaționale; 

I.3 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 Ministerul Educației; 

I.4 au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive 

internaționale la care participă loturile naționale ale 

României. 

II. BURSELE  DE  MERIT 

Lista este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 

II.1 medie 

- au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat 

cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului 

școlar curent, pentru elevii din clasa a V-a; 

-au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat 

cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar 

anterior, pentru clasele VI, VII, VIII 

Bursele de merit se acordă elevilor 

pe baza rezultatelor obținute, 

atestate prin documente școlare, la 

propunerea dirigintelui, nefiind 

condiționată de depunerea unei 

cereri în acest sens. 

 

II.2 au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale 

competițiilor școlare naționale organizate de ME; 

Bursele de merit din aceste 

categorii se acordă pe perioada 



II.3 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. 

anului școlar următor celui în care 

s-au obținut rezultatele. 

Copii certificate conform cu originalul, 

la nivelul unității de învățământ, de pe 

diplomele obținute la competiții 

III. BURSELE  DE  STUDIU pentru familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, 

cel mult egal cu salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile 

cu caracter permanent realizate de mebrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii. 

Lista este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete ale familiei și în situația școlară a elevilor. 

III.1 au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au 

acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru 

al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a; 

 

Pentru obținerea bursei de studiu, 

părinții/tutorii legal instituiți/ 

reprezentanții legali ai elevilor 

depun la comisia de atribuire a 

burselor din unitatea de învățământ 

o cerere însoțită de acte care 

dovedesc dreptul de acordare a 

bursei de studiu, în primele 10 zile 

lucrătoare ale fiecărui semestru. 

• cerere; 

• copii C.I. ale tuturor membrilor 

familiei (sau certificate de naștere pentru 

minori) 

• adeverinte elevi/student pentru 

frați/surori cu precizări referitoare la 

burse primite pentru perioada 

specificată 

• adeverințe de venit net de la locul 

de muncă al părinților/membrilor de 

familie apți de muncă din care să reiasă 

salariul net pe ultimele 3 luni (sau dupa 

caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau 

declaratie notarială ca nu a avut venituri 

• adeverințe de venit de la 

Administrația Financiară pentru 

perioada specificată pentru 

părinții/membrii de familie apți de 

muncă 

• alte venituri: pensie de urmaş, 

pensie de întreţinere a minorului, 

alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, 

venituri din chirii, din dividente sau alte 

venituri 

• alte documente justificative 

 III.2 au obținut media în anul școlar anterior de cel puțin 

7,50, pentru elevii din clasele VI, VII, VIII, pentru cei care 

vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, și au acumulat 

cel mult 10 absențe. 



IV. BURSA DE AJUTOR SOCIAL social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

Bursele de ajutor social sunt stabilite la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial.  

Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă. 

IV.1 BURSE SOCIALE pentru elevi proveniți din familii 

care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 

luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul 

minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net 

lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile 

cu caracter permanent realizate de membrii familiei, 

inclusiv alocația complementară pentru copii; 

 

Pe bază de cerere însoțită de acte 

doveditoare depusă în primele 10 

zile lucrătoare ale fiecărui 

semestru de către toți părinții/ 

tutorii legal instituiți/ 

reprezentanții legali ai elevilor. 

• cerere; 

• copii C.I. ale tuturor membrilor 

familiei ( sau certificate de naștere 

pentru minori) 

• adeverinte elevi/student pentru 

frați/surori cu precizări referitoare la 

burse primite pentru perioada 

specificată 

• adeverințe de venit net de la locul 

de muncă al părinților/membrilor de 

familie apți de muncă din care să reiasă 

salariul net pe ultimele12 luni (sau dupa 

caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc), sau 

declaratie notarială ca nu a avut venituri 

• adeverințe de venit de la 

Administrația Financiară pentru 

perioada specificată pentru 

părinții/membrii de familie apți de 

muncă 

• alte venituri: pensie de urmaş, 

pensie de întreţinere a minorului, 

alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, 

venituri din chirii, din dividente sau alte 

venituri 

• alte documente justificative 

IV.2 BURSE SOCIALE PENTRU ELEVI ORFANI sau 

crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți 

asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială  

 • cerere; 

• copie certificat nastere elev și CI 

pentru elevii care au peste 14 ani; 

• copie certificat deces părinte – 

pentru copiii orfani; 



• documente justificative pentru 

elevii abandonați de părinți asupra 

cărora a fost instituită o măsură de 

protecție socială; 

• declarație notarială prin care 

declară că celălalt părinte nu contribuie 

în nici un fel la cresterea copilului și că 

nu este căsătorit 

IV.3 BURSE SOCIALE MEDICALE 

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face 

pe baza certificatului eliberat de medical specialist (tip 

A5) și avizat de medical de familie, respective a 

certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi 

condiționată de venitul lunar al familiei.  

 • cerere; 

• copie certificat nastere elev sau 

CI pentru elevii care au peste 14 ani; 

• certificat eliberat de medicul 

specialist (tip A5) și avizat de medicul 

de familie/medicul de la cabinetul 

școlar, respectiv a certificatului de 

încadrare în grad de handicap, fără a fi 

condiționată de venitul net lunar al 

familiei 

IV.4 BURSE PENTRU ELEVII DIN MEDIU RURAL, care 

sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au 

posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din 

localitatea de domiciliu. 

 

 • cerere 

• copie carte de identitate 

• documente justificative care să 

ateste că are domiciliul în mediul rural și 

sunt școlarizați într-o altă localitate, 

întrucât nu au posibilitatea să studieze 

într-o unitate de învățământ din 

localitatea de domiciliu. 

IV.5 BURSE SOCIALE OCAZIONALE (se poate acorda 

ocazional, o dată pe an) pentru elevii proveniți din familii 

care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 

luni, pe membru de familie, mai mare de 75% din salariul 

minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net 

Pe bază de cerere însoțită de acte 

doveditoare depusă în primele 10 

zile lucrătoare ale fiecărui 

semestru de către toți părinții/ 

tutorii legal instituiți/ 

reprezentanții legali ai elevilor. 

• Cerere 

• Copii C.I. ale tuturor membrilor 

familiei (sau certificate de naștere pentru 

minori) 

• Adeverințe elevi/student pentrru 

frați/surori cu precizări referitoare la 



lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile 

cu caracter permanent realizate de membrii familiei, 

inclusiv alocația complementară pentru copii; 

 

burse primate pentru perioada 

specificată 

• Adeverințe de venit net de la 

locul de muncă al părinților/membrilor 

de familie apți de muncă din care să 

reiasă salariul net pe ultimele 12 luni 

(sau după caz: talon pensie, ajutor 

șomaj, etc) sau declarație notarială că nu 

au avut venituri 

• Adeverințe de venit de la 

Administrația Financiară pentru 

perioada specificată pentru părinții / 

membrii de familie apți de muncă 

• Alte venituri: pensie de urmaș, 

pensie de întreținere a minorului, 

alocație de stat, alocație suplimentară, 

venituri din chirii, din dividend sau alte 

venituri 

• Alte documente justificative 

 

NOTĂ:  

1. Elevii, dacă se încadrează în criterii, trebuie să opteze pentru una din următoarele burse: performanță, merit sau studiu. 

2. Bursa de ajutor social se poate cumula cu una din următoarele tipuri: performanță, merit sau studiu. 

3. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursa de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și 

de o măsură de protecție socială. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Valeria ION  

Perioada de depunere a dosarelor: 17. 01. 2022 - 31. 01. 2022                                                                                       Afișat: 17.01.2022      


