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ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSĂ 

ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI ŞCOLAR 2021-2022 

(În conformitate cu OME nr. 5870/2021) 
 

 

 

BURSELE DE PERFORMANŢĂ 

Condiţie: - elevi care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor 

cultural- artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național şi concursurilor 

şcolare naționale organizate de M.E. sau au făcut parte din loturile naționale pentru participarea la 

olimpiadele internaționale 2021. 

ACTE NECESARE: 

- Cererea părintelui/reprezentantului legal, 

- Copie după diploma obţinută, 

- Extras de cont (BRD, BCR, ING). 

 
BURSELE DE STUDIU (pentru elevii claselor VI, VII,VIII și pentru clasa a V-a, începând cu 

semestrul II); 

Condiţie: 

a. venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni (octombrie 2021 , noiembrie 2021 și 

decembrie 2021) cel mult egal cu salariul minim pe economie (1524 lei net / membru de familie); 

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

anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a; 

c. bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare 

ale familiei și în situația școlară a elevilor. 

 
Acte necesare: 

- Cererea părintelui/reprezentantului legal, 

- Documente care dovedesc venitul net pe ultimele 3 luni al tuturor membrilor familiei: 

1. Adeverinta salariu net, defalcat pe fiecare luna (octombrie 2021 , noiembrie 2021 și decembrie 

2021) + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul, 

2. Adeverinte somaj pe ultimele 3 luni, unde e cazul, 

3. Adeverinte ajutor social pe ultimele 3 luni, unde e cazul, 

4. Talon alocatie pentru toti copiii aflati in intretinere, în original, 

5. Cupoane pensie, unde e cazul, în original, 

6. Orice act care dovedeste un venit net dobândit în ultimele 3 luni sau declarație notarială care 

dovedeste ca familia nu dispune de nici un fel de venituri, 

7. Copii certificate nastere ale tuturor copiilor aflati in intretinere, 

8. Copii buletin de identitate (ale ambilor parinti, unde e cazul) 
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9. Adeverinta de elev pentru fratii care invata in alte unitati scolare, cu suma aferentă bursei 

acordate de scoala respectivă, 

10. Adeverinte de venit (2 adeverinte –una pentru fiecare parinte!) de la administratia financiară 

(ANAF), in original, pe ultimele 3 luni : octombrie 2021 , noiembrie 2021 și decembrie 2021– 

obligatoriu ! 

11. Declarație notarială în care să se specifice că părinții/tutorii nu realizeaza venituri, nu detin 

terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 m2 in zonele colinare si de ses si de 40.000 

m2 in zonele montane 

12. Extras de cont (BRD, BCR, ING) 

 

 
BURSELE DE MERIT (pentru elevii claselor VI, VII,VIII și V începând din semestrul II); 

Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel 

puțin unul din cazurile următoare: 

a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru 

în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a; 

b) au obținut media generală 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 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. 

 
ACTE NECESARE: - Copie după diploma obţinută 

- Extras de cont (BRD, BCR, ING). 

 
BURSE SOCIALE 

Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de 

modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 

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

respectivă. 

 
1. BURSĂ SOCIALĂ PENTRU VENITURI MICI 

Condiţie: Venit mediu lunar net pe ultimele 12 luni (ianuarie – decembrie 2021) mai mic de 50% 

din salariu minim net peeconomie: 

 770 lei / membru de familie - pentru salariatul care are în întreținere o persoană; 

 778 lei/ membru de familie - pentru salariatul care are în întreținere 2 persoane; 

 786 lei/ membru de familie - pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane; 

 802 lei/ membru de familie - pentru salariatul care are în întreținere 4 sau mai multe persoane; 

 
Acte necesare: 

- Cererea părintelui/reprezentantului legal, 

- Documente care dovedesc venitul net pe ultimele 12 luni (din ianuarie 2021 până în decembrie 

2021) al tuturor membrilor familiei : 

1. Adeverință salariu net, defalcat pe fiecare luna (din ianuarie 2021 până în decembrie 2021, 

inclusiv) + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul 



2. Adeverințe somaj pe ultimele 12 luni, unde e cazul 

3. Adeverințe ajutor social pe ultimele 12 luni, unde e cazul 

4. Talon alocație pentru toți copiii aflați în întreținere, în original 

5. Cupoane pensie, unde e cazul, în original 

6. Orice act care dovedeste un venit net dobândit în ultimele 12 luni sau declarație notarială care 

dovedește că familia nu dispune de niciun fel de venituri, 

7. Copii certificate naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere, 

8. Copii buletin de identitate (ale ambilor părinți, unde e cazul) 

9. Adeverință de elev pentru frații care învață în alte unități școlare, cu suma bursei acordate de 

școala respective, 

10. Adeverințe de venit (2 adeverințe – una pentru fiecare părinte!) de la administrația financiară 

(ANAF), în original, pe ultimele 12 luni : din ianuarie 2021 până în decembrie 2021– obligatoriu ! 

11. Declarație notarială în care să se specifice că părinții/tutorii nu realizează venituri, nu dețin 

terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare și de seș și de 40.000 m2 în 

zonelemontane 

12. Extras de cont (BRD, BCR, ING). 

 
2. BURSE SOCIALE PENTRU ORFANI ELEVI ORFANI SAU CRESCUȚI DE UN SINGUR 

PĂRINTE SAU ELEVIABANDONAȚI DE PĂRINȚI ASUPRA CĂRORA A FOST 

INSTITUITĂ O MĂSURĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ; 

 

ACTE NECESARE 

-Cererea părintelui/reprezentantului legal 

-certificat de naștere copil - copie; 

-CI părinte - copie; 

-certificat deces părinte– copie 

- Extras de cont (BRD, BCR, ING). 

 

 
3. BURSE MEDICALE 

Se acordă pentru elevii 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 și a modalităților de 

aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 

II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 

III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 

V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 

VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 

VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv,metabolic și endocrin; 

VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), 

indiferent de cauză; 

IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; 

X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 

XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); 



XII. boli genetice; 

XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament 

îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri 

paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I—XIII este luată în considerare; 

 
ACTE NECESARE 

- Cererea părintelui/reprezentantului legal 

- certificat de nastere copil - copie; 

- CI parinti – copie; 

- Certificat medical eliberat de medicul specialist (tip A5) si avizat de medicul de familie/ de la cabinetul 

școlar 

- Extras de cont (BRD, BCR, ING) 

 
4. BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL – se acordă o dată pe an, și elevilor de la cursurile 

cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie 

nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie. 

Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, 

prevăzute la pct.1 . 

Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de 

ajutor social. 

 
 

Termen de depunere a dosarului : 28.01.2022 la învățător / diriginte 

 

OBS. : Nu se primesc dosare incomplete! 


