
 

BURSE  

AN ȘCOLAR 2022-2023 

 

 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR:  

05 - 30 septembrie 2022 

 
* dosarele se depun la comisia de burse, de luni până vineri, 

conform programărilor, după următorul program: 

 

Luni – Joi  orele 9.00 – 16.00  

Vineri  orele 9.00 – 14.00 

 

* dosarele incomplete nu vor fi primite 

 

 

Programarea se face prin învățător și diriginte la comisia de burse. 

 
 

CRITERII DE ACORDAREA BURSELOR  

  
Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță 

sau cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

Alte tipuri de bursă nu se cumulează. 
 

 



Bursele de ajutor social – venituri mici 

 

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, 

în funcţie de modificările intervenite  privind veniturile nete lunare ale familiei. 

 La 10 absențe nemotivate acumulate într-o lună elevul nu primește bursa de ajutor 

social pe luna respectivă 

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de bursă: 

1.   Cerere solicitare bursă socială formulată de părinte / reprezentant legal al elevului 

(de la secretariat/comisia de burse); 

2.  Adeverință venit net (defalcată pe fiecare lună) pentru perioada septembrie 2021 - 

august 2022 (șomaj, convenții civile, indemnizații, alocații de stat pentru copii, 

burse pentru elevi și studenți, creanțe legale, ajutor social, alocație complementară 

pentru copii). 

3. În cazul în care părinții / reprezentanții legali nu lucrează, declarație notarială că nu 

realizează venituri (pentru toata perioada pentru care nu a avut venituri din anul 

2021 și 2022). 

4.  Adeverință Administrația financiară pe ultimele 12 luni (septembrie 2021-august 

2022) cum că nu realizează/ realizează venituri din: arendă, chirii, alte fructe civile, 

naturale sau industriale, produse de terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri 

mobile sau imobile. (ambii părinți, chiar și pentru salariați) 

5. Adeverință de la școală pentru frați, dacă este cazul (să se menționeze dacă primesc 

și cuantumul acesteia) 

6.     Copii după:  

-    certificat de căsătorie; 

-    buletin soț; 

-    buletin soție; 

-    certificate de naștere copii; 

-    sentință de divorț cu menționarea încredințării tutelei copilului / copiilor (dacă este 

cazul); 

7.   Dosar. 

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile 

cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, inclusiv alocație complementară pentru 

copii. 

Se acordă burse școlare, în temeiul prevederilor Ordinului ME 

nr.5870/22.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, elevilor 

care sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursul 

de zi în anul școlar 2022-2023 și care sunt în întreținerea familiilor al 

căror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat este de 

maximum 762 ron. 
 



Bursele de ajutor social – medicale 

 

Bursele de ajutor social - medicale se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite 

semestrial. 

 La 10 absențe nemotivate acumulate într-o lună elevul nu primește bursa de ajutor 

social pe luna respectivă 

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de bursă: 

1. Cerere solicitare bursă socială formulată de părinte / reprezentant legal al elevului 

(de la secretariat/comisia de burse); 

 

2.   Acordarea burselor 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 

3.     Copii după:  
 

-    buletin soț; 

-    buletin soție; 

-    certificat de naștere copil; 

-    sentință de divorț cu menționarea încredințării tutelei copilului / copiilor (dacă este 

cazul); 

4.   Dosar. 

 

 

Se acordă burse școlare, în temeiul prevederilor Ordinului ME 

nr.5870/22.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, elevilor care 

sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursul de zi în 

anul școlar 2022-2023 

 

 

  



 

Bursele de ajutor social – orfani sau crescuți de un singur 

părinte  sau elevi abandonați asupra cărora a fost 

instituită o măsură de protecție socială 

 

 

Bursele de ajutor social - orfan sau crescuți de un singur părinte  sau elevi abandonați 

asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială se acordă la începutul anului 

şcolar şi sunt revizuite semestrial. 

 La 10 absențe nemotivate acumulate într-o lună elevul nu primește bursa de ajutor 

social pe luna respectivă 

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de bursă: 

1. Cerere solicitare bursă sociala formulată de părinte / reprezentant legal al elevului 

(de la secretariat/comisia de burse); 

 

2.   Acordarea burselor se face pe baza certificatului de deces / documente care atestă 

faptul că copilul este crescut de un singur părinte sau este abandonat și asupra căruia a fost 

instituită o măsură de protecție socială 

 3.     Copii după:  

-    certificat deces părinte/părinți 

-   documente care atestă faptul că copilul este crescut de un singur părinte (acte divorț, 

declarație notarială că celălalt părinte nu participă la întreținere, dacă este cazul) sau 

este abandonat și asupra căruia a fost instituită o măsură de protecție socială; 

-    buletin părinte; 

-    certificat de naștere copil; 

4.   Dosar. 

 

 

Se acordă burse școlare, în temeiul prevederilor Ordinului ME 

nr.5870/22.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, elevilor care 

sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursul de zi în 

anul școlar 2022-2023 

 

 

 

 

 

 



 

Bursa de studiu 

 

Bursele de studiu se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, elevilor 

care au media generală peste 7,50 și cel mult 10 absențe nemotivate / semestrul anterior 

acordării bursei. 
 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de bursă: 

1.   Cerere solicitare bursă formulată de parinte / reprezentant legal al elevului (de la 

secretariat/comisia de burse); 

2.   Adeverință venit net (defalcată pe fiecre lună) pentru perioada iunie 2022 – august 

2022 (șomaj, convenții civile, indemnizații, alocații de stat pentru copii, burse 

pentru elevi și studenți, creanțe legale, ajutor social, alocație complementară pentru 

copii). 

3. În cazul în care părinții / reprezentanții legali nu lucrează, declarație notarială că nu 

realizează venituri (pentru toată perioada pentru care nu a avut venituri din            

iunie - august 2022). 

4.   Adeverință Administrația financiară cum că nu realizează / realizează venituri din: 

arendă, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de terenuri, clădiri, 

spații locative sau alte bunuri mobile sau immobile. (ambii părinți, chiar și pentru 

salariați) 

5. Adeverință de la școală pentru frați, dacă este cazul (să se menționeze dacă primesc 

bursă și cuantumul acesteia) 

6.     Copii după:  
 

-    certificat de căsătorie; 

-    buletin soț; 

-    buletin soție; 

-    certificate de naștere copii; 

-    sentința de divorț cu menționarea încredințării tutelei copilului / copiilor (dacă este 

cazul); 

7.   Dosar. 

 

Se acordă bursă de studiu, în temeiul prevederilor Ordinului ME 

nr.5870/22.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, elevilor 

care sunt înscriși în învățământul de stat gimnazial, la cursul de zi în 

anul școlar 2022-2023 și care sunt în întreținerea familiilor al căror 

venit mediu net lunar pe membru de familie realizat este de maximum 

1524 ron 

 

 



 

Bursa de performanță 

 

Art. 5. — (1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul 

din cazurile următoare: 

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale 

organizate de Ministerul Educației, denumit în continuare ME; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile 

internaționale; 

c) 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; 

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile 

naționale ale României. 

(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care 

se acordă bursele de performanță menționate la alin. (1) este aprobată și publicată de ME. 

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului 

școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.  

(4) Pot primi bursa doar elevii promovați. 

Art. 6. — Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform 

prevederilor art.5, alin. (1) lit. a), b), c) și d), atestate prin documente școlare, respectiv prin 

copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele 

obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei 

cereri în acest sens. 

 

 

 

Ordinului ME nr.5870/22.12.2021, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bursa de merit 

 
Art. 8. — (1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se 

încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 

a) în anul școlar anterior au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 

10 absențe nemotivate/semestru, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a; 

b) au obținut media semestrială de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate 

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

c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru 

elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv 

au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul 

I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea; 

d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale 

organizate de ME; 

e) 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. 

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. 

a), b) și c) este revizuită semestrial. Prin revizuirea semestrială a listei elevilor care beneficiază 

de burse de merit  conform alin.(1) lit.a), b) și c) se înțelege: 

- suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii clasei a V-a și a IX-a care se încadrează în 

criteriile generale de acordare a burselor începând cu semestrul al II-lea; 

- eliminarea din listă a celor care și-au pierdut calitatea de elev în respectiva unitate de 

învățământ și a celor care nu se mai încadrează în prevederile art.1 lit.a). 

       Situația școlară pe primul semestru nu generează revizuirea listei elevilor care beneficiază 

de bursele de merit, cu excepția cazurilor prevăzute la alin.(1) lit.b) și lit.c). 

(4) Lista competițiilor școlare naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de 

merit menționate la alin. (1) lit. d) sau e), este aprobată și publicată de ME. 

(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe perioada 

anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. d) 

și e). 

Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform 

prevederilor art.8, alin. (1) lit. a), b), c), d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin 

copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele 

obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei 

cereri în acest sens. 

 

 

Ordinului ME nr.5870/22.12.2021, cu modificările și completările ulterioare 


