
TIPURI DE BURSE ȘI CRITERII DE ACORDARE 

Anul școlar 2021-2022 

 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR  01 OCTOMBRIE 2021 

 

1. BURSA DE PERFORMANTA se acordă elevilor care: 

      - au obținut locul 1,2,3 la olimpiade si concursuri faza naționala organizare de MEN, aflate pe 

lista competițiilor aprobata de MEN + media la purtare 10, în anul școlar 2020-2021 

- se acorda pe tot anul școlar următor celui in care s-a obținut premiul. 

 Acte necesare: 

 - cererea tip; 

- copie xerox după diploma obținută la faza națională. 

 

2. BURSA DE MERIT: pentru elevii claselor VI-VIII și X-XII care: 

- Au obținut media anuala minim 8,50 si 10 la purtare la finele anului școlar 2020-2021 

- locul 1,2,3, la olimpiade si concursuri faza județeană organizare de MEN ,aflate pe lista 

competițiilor aprobata de MEN + media la purtare 10 

- se acorda pe perioada semestrului, se revizuiesc după terminarea fiecărui semestru si/sau an 

școlar 

- începând cu semestrul al II-lea se acordă și pentru elevii claselor a V-a și a IX-a. 

Acte necesare: 

- cererea tip; 

- copie xerox după diploma obținută la faza județeană. 

 

3. BURSA DE STUDIU se acordă elevilor claselor V-XII care: 

- au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare la finele anului școlar 2020-2021 

- un venit net pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim net pe 

economie (1386 lei) 

- bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 

veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. 

Acte necesare: 

- cererea tip; 

- dosar cu șină; 

- copie xerox după BI/CI părinți și certificate de naștere copii; 

- adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2021); 

- cupoane pensie/șomaj/pensie urmaș etc.; 

- declarații notariale pentru cei care nu realizează niciun venit (iunie, iulie, august 2021); 

- adeverință de elev/student pentru frații înscriși la alte instituții de învățământ cu mențiunea 

că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei și cuantumul); 

- copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primate. În cazul în care elevul nu 

primește pensie de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens. 

 

 



4. BURSA DE AJUTOR SOCIAL 

 

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu 

frecvență din învățământul preuniversitar de stat:  

1. orfani   

Acte necesare: 

- cerere tip; 

- copie xerox după certificatul de naștere al elevului; 

- copie certificat de deces al părintelui decedat. 

2. bolnavi de: (OMEN 5576/2011 Art. 13 lit. a) modificat cu OMEN 3480/26.03.2018)   TBC 

şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, 

sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau 

infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită 

anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; tulburari din spectrul autist,boli 

hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroza chistica si cu orice alte boli 

cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot 

lua in calcul. 

 Acte necesare: 

- cerere tip; 

- dosar cu șină; 

  - adeverință medicală eliberată de medical specialist și vizată de medical școlii, urmare 

a controlului efectuat la medical specialist în anul 2021. 

3. elevi care îndeplinesc cumulate următoarele condiții:  

a. venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2020-

august 2021), maxim  693 lei / membru de familie (50% din sal. minin net pe 

economie 1386 lei) 

b. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20000mp în zonele colinare și 

de șes, și de 40000mp în zonele montane 

 Acte necesare: 

- cerere tip; 

- dosar cu șină; 

- copie xerox după BI/CI părinți și certificate de naștere copii; 

- adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (septembrie 2020-august 2021); 

- cupoane pensie/șomaj/pensie urmaș etc.; 

- declarații notariale pentru cei care nu realizează niciun venit pe ultimele 12 luni 

(septembrie 2020-august 2021) și nu au fost plecați din țară; 

- adeverință de elev/student pentru frații înscriși la alte instituții de învățământ cu mențiunea 

că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei și cuantumul); 

- copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primate. În cazul în care elevul nu 

primește pensie de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens; 

- adeverință de la primărie cu suprafețele agricole deținute; 

- ancheta socială. 


