CRITERIILE SPECIFICE DE
ACORDARE A BURSELOR PENTRU ANUL SCOLAR 2022– 2023
Conform Ordin 5379/07.09.2022
1. BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acorda elevilor care se încadrează în cel puțin unul din
cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competiţiilor şcolare naţionale
organizate de M.E. în anul școlar 2021 - 2022;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E. pentru competițiile
c) internaționale în anul școlar 2021 - 2022;
d) au obtinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural
- artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel national,
organizate de M.E.în anul scolar 2021 - 2022;
e) au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă
loturile naţionale ale României, în anul scolar 2021 - 2022.
Pot primi bursă de performanță doar elevii promovați la toate disciplinele.
Acte necesare:
- diploma în original.
- calendarul competiției M.E
2. BURSELE DE MERIT se acorda elevilor care se încadreaza în cel putin
unul din cazurile urmatoare:
a) au rezultate deosebite la învatatura: au obtinut media generala de cel putin 9,50 și cel
mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-a;
b) au obținut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50,
pentru elevii din clasa a IX-a, şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul
școlar anterior;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului
vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de M.E;
d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel national, organizate
de M.E.
Acte necesare:
- tabel nominal/clasă cu media generală pe anul şcolar 2021-2022 şi numarul de absenţe
nemotivate, semnat de către diriginte.
3. BURSELE DE STUDIU se acorda elevilor care provin din familii cu venit mediu net lunar
pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net
pe economie(1524 lei) şi care îndeplineste cumulativ următoarele condiţii:
a) au obţinut media generala peste 7,50 și au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în
anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a;
b) au obţinut, în clasa a IV-a, calificativul ,,foarte bine,, la toate disciplinele de studiu și au
acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii clasei a Va;

c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal de cel puţin 7,50 și au acumulat cel
mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii clasei a IX-a;
Pot primi bursă de studiu doar elevii promovați
Pentru obţinerea bursei de studiu elevii majori sau parinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii
legali ai elevilor minori depun la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere însoţită de acte
doveditoare, în primele 20 zile lucrătoare ale anului școlar.
Acte necesare:
Bursele de studiu se acorda la cerere, iar dosarul trebuie sa conțină:
- cerere;
- copii C.I a tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori);
- adeverințe elevi/studenți;
- adeverințe de venit de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din
care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni(sau după caz: talon de pensie, ajutor de șomaj, etc);
- adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru
părinți/membri de familie apți de muncă;
- declarație pe proprie răspundere pentru părinți și pentru membrii de familie, care au împlinit
vârsta de 18 ani și nu sunt elevi/studenți;
- alte venituri: pensie de urmaș, pensie de întreținere a minorului, alocația complementară,
venituri din chirii, venituri din dividente sau alte venituri;
- alte documente justificative.
4.BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acorda elevilor care se încadrează în una din
urmatoarele categorii:
a) elevi proveniţi din familii care realizeză un venit mediu lunar net, pe ultimele 12 luni, pe
membru de familie, mai mic de 50% din salariu minim net pe economie(762 lei net). La
stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu
caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia complementară pentru copii.
Acte necesare:
- cerere;
- copii C.I a tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori);
- adeverințe elevi/studenți;
- adeverințe de venit 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 de pensie, ajutor de șomaj, etc);
- adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru
părinți/membri de familie apți de muncă;
- alte venituri: pensie de urmaș, pensie de întreținere a minorului, alocația complementară,
venituri din chirii, venituri din dividente sau alte venituri;
- declarație pe proprie răspundere, pentru părinți și pentru membrii de familie, care au împlinit
vârsta de 18 ani și nu sunt elevi/studenți;
- alte documente justificative.
b) elevi orfani, elevi crescuţi de un singur părinte(copil pentru care instanța de tutelă a
hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul
de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte - pensie de întreținere; copil cu

tată declarat necunoscut, copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonaţi de
părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială.
Acte necesare:
- cerere
- copia certificatului de nastere si a actului de identitate al elevului, daca acesta exista;
- copia certificatului de deces;
- alte acte doveditoare din care să rezulte faptul că elevul se încadrează în situaţia data.
c)elevi care au deficiențe/afectări funcţionale produse de boli conform Ordinului
1306/1883/2016, astfel:
I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;
II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;
VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemului digestive, metabolic şi endocrin;
VIII.boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC),
indiferent de cauză;
IX. boli ale structuriilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării;
X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidive şi metastaze);
XII. boli genetice;
XIII. transplant de organe, ţesuturi şi celule, sterile posttransplant;
XIV.orce altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică care necesită
tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitate şi reabilitare pentru cel puţin
6 luni sau îngrijiri paleative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII
este luată în considerare.
Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul
specialist(tip A5) şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a
certificatului de încadrare în grad de handicap.
Acte necesare:
- cerere
- copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, dacă acesta exista;
- certificatului medical eliberat de medicul specialist (tip A5), avizat de medicul de
familie sau de medicul de la cabinetul școlar;
d) elevi din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o
altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea
de domiciliu.
Acte necesare:
- cerere;
- copia C.I elev;
- adeverință de la Primărie, în care să se specifice că nu există liceu cu profilul studiat de elev, în
localitatea de domiciliu.

Lista elevilor care beneficiază de burse de ajutor social obținute în baza prevederilor art 15 alin
(1) lit. b-c poate fi revizuită lunar la cererea beneficiarilor.
Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursă de
ajutor social pentru luna respectivă.
Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa
de studiu.
Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă cât şi bursă de merit sau bursă de
studiu trebuie să opteze pentru una dintre acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare
sau se acordă pentru o perioadă de timp mai mare.
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare, excepție fac elevii care:
- nu au promovat anul școlar;
- elevii care sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de
absențe nemotivate/an;
- absolvenții claselor a VIII-a care nu au fost admiși într-o unitate de învățământ
preuniversitar de stat;
- elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.
Bursele de: performanță, merit și bursele de studiu se acorda pe perioada cursurilor școlare,
inclusiv pe timpul pregatirii si susținerii examenului de bacalaureat.
Nu beneficiaza de bursa de merit și studiu, elevii din clasele primare.
Pot primi bursă socială doar elevii promovați
Termenul limită de depunere a dosarelor de burse este de 30 septembrie 2022

