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PRECIZĂRI BURSE  

 

A. BURSA DE MERIT 

➢ CONDITII DE ACORDARE: 

Se acordă pentru rezultate deosebite la învățătură elevilor care se încadrează în următoarele categorii de elevi: 

a) au obținut media generală cel puțin 9,50 în anul școlar trecut și au înregistrat cel mult 10 absențe 

nemotivate/semestru; 

b) au obținut media generală cel puțin 9,50 în semestrul trecut și au înregistrat cel mult 10 absențe 

nemotivate/semestru - ELEVII CLASELOR a V-a; 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME; 

d) 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. 

➢ DOCUMENTE NECESARE: 

Bursa de merit se acordă la propunerea dirigintelui fără a fi condiționată de depunerea unei cereri. 

 

B. BURSA DE STUDIU 

Se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 

luni  (octombrie-decembrie 2021), cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei net/membru de 

familie) și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

➢  CONDITII DE ACORDARE: 

a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul 

școlar anterior; 

b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în primul 

semestru -  ELEVII CLASELOR a V-a 

➢ DOCUMENTE NECESARE: 

a) cerere tip completată de părinte/tutore/reprezentant legal; 

b) copie certificat de naștere elev; copie CI părinți; copie certificat naștere frați (dacă este cazul) 

c) copie hotărâre de divorț sau declarație notarială din care să rezulte că părintele este unicul întreținător al 

copilului (dacă este cazul) 
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d) venitul lunar se justifică cu unul dintre următoarele documente: adeverință de venit eliberată de angajator/talon 

pensie/șomaj/ajutor social/ adeverință de venit emisă de Administrația Financiară pentru anul 2021 sau 

declarație pe proprie răspundere dată în fața notarului public din care să rezulte că părintele nu a realizat venituri 

în perioada octombrie-decembrie 2021  

e) adeverință de elev pentru frate/soră (dacă este cazul) 

f) extras de cont pe numele copilului/părintelui/tutorelui  

 

C. BURSA SOCIALĂ 

Se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali. 

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

➢ CONDITII DE ACORDARE: 

a)  elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni (ianuarie-decembrie 

2021), 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; 

b)  elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită 

o măsură de protecție socială; 

c)  elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor 

organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției 

sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare 

a copiilor cu dizabilități în grad de handicap 

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului 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. 

d)  bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an  elevilor ale căror venituri nete lunare pe membru 

de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie. 

➢ DOCUMENTE NECESARE: 

a) cerere tip completată de părinte/tutore/reprezentant legal; 

b) copie certificat de naștere elev; copie CI părinți; copie certificat naștere frați (dacă este cazul) 

c) copie hotărâre de divorț sau declarație notarială din care să rezulte că părintele este unicul întreținător al 

copilului (dacă este cazul) 
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d) venitul lunar se justifică cu unul dintre următoarele documente: adeverință de venit eliberată de angajator/talon 

pensie/șomaj/ajutor social/ adeverință de venit emisă de Administrația Financiară pentru anul 2021 sau 

declarație pe proprie răspundere dată în fața notarului public din care să rezulte că părintele nu a realizat venituri 

în perioada ianuarie-decembrie 2021  

e) adeverință de elev pentru frate/soră (dacă este cazul) 

f) extras de cont pe numele copilului/părintelui/tutorelui  

IMPORTANT: 

• Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

• Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/ajutor social, indiferent dacă beneficiază 

și de o măsură de protecție socială. 

• Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare în următoarele situații:  

a) au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ 

și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru; 

b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri 

cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;  

c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

• 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 pentru copii, precum și veniturile din bursa acordată 

fraților/surorilor elevului, dacă acestea au fost acordate neîntrerupt în perioada în care s-a calculat venitul. 

• SALARIUL MINIM NET PE ECONOMIE: 

✓ 1540 lei – salariatul care are în întreținere o persoană 

✓ 1556 lei - salariatul care are în întreținere două persoane 

✓ 1572 lei- salariatul care are în întreținere trei persoane 

✓ 1604 lei - salariatul care are în întreținere mai mult de trei persoane 

• Prin copil întreținut de un singur părinte se înțelege copilul asupra căruia un singur părinte exercită autoritatea 

părintească. 

• Elevii care au beneficiat de burse în semestrul I vor depune doar cererea tip și documentele justificative 

pentru venitul net al familiei. 
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