
ANUNT 

Privind criteriile de acordare  a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat pentru 

anul scolar 2021-2022 sem.I 

 

 

TIPUL BURSEI 

 

CONDITII 

 

A).BURSA DE 

PERFORMANTA 

(elevilor de la cursurile cu 

fecventa din inv.preuniversitar) 

 Loc.I,II sau III etape nationale ale olimpiadelor si concursurilor 

scolare nationale organizate de MECTS (nota 10 la purtare an 

scolar anterior) 

 S-au calificat in loturile de pregatire organizate de METCS 

pt.competitii internationale(nota 10 la purtare an scolar 

anterior)- cerere la inceputul anului scolar 

B).BURSA DE MERIT (elevilor 

de la cursurile cu fecventa :  

inv.gimnazial, liceal sau 

profesional ) 

 

 Rezultate la invatatura – media generala≥ 8.50  si media la 

purtare 10  (media anului scolar anterior) 

 Au obtinut locul I,II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si 

concursurilor scolare nationale organizate de METCS 

 Au obtinut locul I,II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si 

concursurilor cultural artistice, cu character sportive,tehnico-

stintific, de nivel national organizate de METCS 

 Se acorda  incepand cu sem.II pentru elevii aflati in clasele de 

inceput respective (V,IX), incepand cu sem. I pentru ceilalti elevi 

C).BURSA DE STUDIU 

(elevilor de la cursurile cu 

fecventa din inv.gimnazial, liceal 

sau profesional ) 

o Se acorda  incepand cu sem.II pentru elevii aflati in clasele de 

inceput respective (V,IX), incepand cu sem. I pentru ceilalti 

elevi care provin din familii cu venitul lunar mediu pe 

membru de familie in ultimele 3 luni egal cu salariul minim 

pe economie2300 lei brut, 1386 lei net) si indeplinesc 

simultan; 

 – media generala  la invatatura≥ 7  si purtare 10 in anul scolar 

anterior anului scolar in care se acorda bursa  

D). BURSE DE AJUTOR 

SOCIAL 

(elevilor de la cursurile cu 

fecventa din inv.preuniversitar) 

a) Orfani  ,bolnavi (TBC,diabet,boli maligne,sindromuri de 

malsorbatie grave,insuficiente renale 

cornice,glaucoma,miopie grava,boli 

imunologice,Sida,poliartrita juvenila,spondilita 

anchilozanta,reumatism articular,handicap locomotor; 

acordarea se face  pe baza certificatului eliberat de medical 

specialist si avizat de medical de familie/medical de la 

cabinetul scolar) 

b) elevi din mediul rural scolarizati in alta localitate, intrucat nu 

au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din 

localitatea de domiciliu. 

c) elevi proveniti din familii care indeplinesc cumulate 

urmatoarele conditii: 

1. nu realizeaza un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni mai 

mare de 50% din slariul minim net pe economie( 693 lei)  

2. nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 

mp in zone colinare si ses si de 40.000 mp in zone montane. 

- obligatoriu sa fie promovati si  media 10 la purtare in anul 

scolar anterior. 

E).BURSE DE AJUTOR 

OCAZIONAL( elevilor de la 

cursurile cu fecventa din 

inv.preuniversitar) 

a) Cu venituri mici – venitul  net lunar pe membru de familie nu 

depaseste 75% din salariul minim net pe economie = echivalentul 

unei burse de ajutor social pe o luna 

Termen depunere dosare: 01.10.2021 la biroul 

casierie. 
 



 

 

ACTE NECESARE  : 

1.Bursele de ajutor social  

a) elevi proveniti din familii cu venituri mici 

- cerere insotita de acte doveditoare de venit  

- copie carte identitate sau buletin de identitate parinti 

-  adeverinta cu veniturile nete pe ultimele 12 luni (septembrie2020 – august 2021)- venit net pe 

membru de familie 693 lei  

- declaratie la Notariat ca nu a realizeat niciun fel de venituri  in ultimele 12 luni – In cazul in car nu 

este salariat 

- Adeverinta de venit pentru anul  2020 si 2021 de la Administratia Financiara  

- Certificat  de la Administratia Financiara din raza teritoriala –pentru alte venituri, terenuri (maxim 

20.000 mp teren in zone colinare si 40.000 mp in zone montane) 

- copii certificate nastere , 

- extras de cont pe numele elevului sau parintelui. In cazul in care extrasul este pe numele parintelui, 

se va aduce si declaratie pe propria raspundere de la ambii parinti,ca sunt in cunostinta de cauza cu 

privire la incasarea burei in contul parintelui titular 

b) bursa pentru mediul rural  
- adeverinta de la primaria de domiciliu din care sa reiasa ca nu este liceu in acea localitate, copie 

acte de identitate parinti si elev 

-   extras de cont pe numele elevului sau parintelui. In cazul in care extrasul este pe numele 

parintelui, se va aduce si declaratie pe propria raspundere de la ambii parinti,ca sunt in cunostinta 

de cauza cu privire la incasarea burei in contul parintelui titular 

c) bursa medicala- cerere intocmita de parinte, copie acte de identitate parinte si elev, acte medicale 

doveditoare si extras de cont asemenea burselor mentionate anterior 

d) bursa de orfan – cerere intocmita de parintele supravietuitor, certificate de deces, actul de 

identitate al elevului si parintelui in viata, extras de cont asemenea burselor mentionate anterior. 

2. Bursa de merit  

 Tabel centralizat intocmit de diriginte cu media  obtinuta in anul scolar anterior (obligatoriu peste 

8.50), 2020/2021, si media 10 la purtare. 

Dirigintele va intocmi un tabel cu toti elevii clasei care indeplinesc cumulat conditiile: media anului 

scolar anterior ≥ 8.50 si media 10 la purtare, tabel pe care il va depune la casieria unitatii pana la 

data de 01.10.2021. La acest tabel, va atasa cererile fiecarui elev, impreuna cu  extrasul de cont. 

Extrasul de cont va fi pe numele elevului sau parintelui, iar in cazul in care extrasul este pe numele 

parintelui, se va aduce si declaratie pe propria raspundere de la ambii parinti, ca sunt in cunostinta 

de cauza cu privire la incasarea burei in contul parintelui titular 

3.Bursa  de studiu  

 cerere din care sa rezulte ca  media anului scolar 2020/2021 este peste 7 si 10 la purtare confirmata 

de diriginte  si insotita de acte doveditoare de venit , un salariu net pe membru de familie 1386 lei. 

 copie carte identitate sau buletin de identitate parinti 

  adeverinta cu veniturile nete pe ultimele 3  luni anterioare, lunile  iunie, iulie, august 2021. 

 declaratie la Notariat ca nu a realizeat niciun fel de venituri  in ultimele 3  luni – In cazul in care 

nu este salariat 

 Certificat  de la Administratia Financiara din raza teritoriala –pentru venituri impozabile pentru 

trei luni anterioare depunerii cererii 

 copii certificate nastere  frati, surori 

 extras de cont pe numele elevului sau parintelui. In cazul in care extrasul este pe numele 

parintelui, se va adduce si declaratie pe propria raspundere de la ambii parinti,ca sunt in cunostinta de 

cauza cu privire la incasarea burei in contul parintelui titular 

4. Bursa de performanta 

 Se va completa cerere tip, la care se vor adauga copii ale diplomelor obtinute in anul scolar anterior 

la competitiile inscrise in ordinele aprobate de Ministerul Educatiei si Invatamantului, doar 

competitii finantate de MEN.  

 extras de cont pe numele elevului sau parintelui. In cazul in care extrasul este pe numele parintelui, 

se va aduce si declaratie pe propria raspundere de la ambii parinti,ca sunt in cunostinta de cauza ca 

bursa se va incasa in contul parintelui titular 

 



Conditii obligatorii 
 

Nu se primesc dosarele incomplete. 
 

Art. 12.  

1) Bursele sunt revizuite semestrial in functie de veniturile  intervenite in venturile familiei 

2) Pot pastra bursa elevii promovati si cu nota 10 la purtare 

 

Dispozitii generale 

Art.3.  

1)Bursele se acorda din bugetele locale ale  unitatilor administrative –teritorialde care apartin 

unitatile de invatamant preuniversitar potrivit art.105 al.2 din Legea Educatiei nationale 

nr.1/2011 

2) Bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie. 

 

Dispozitii finale 

 

Art.14. Bursele se acorda pe perioada cursurilor scolare inclusiv pe timpul pregatirii  

bacalaureatului. 

 

Art.19. Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare in urmatoarele 

situatii: 

a) au promovat semestrul/anul scolar si au media 10 la purtare 

b) absolventii inv. gimnazial care fac dovada ca au fost admisi in liceu 

c) elevii declarati repetenti din motive medicale dovedite prin documente medicale 

 

 

Incepand cu anul scolar prezent se pot cumula bursa de merit cu bursa 

sociala sau bursa de studiu. 
 

Cadru legal Ordinul METCS nr. 5576/7.11.2011 si Ordinul METCS nr. 3470/7.03.2012 

care modifica O. 5576/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 


