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Acordare Burse 2021-2022 
 

I. Burse de merit: se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură şi se încadrează în 

cel puţin unul din cazurile următoare: 

a) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe 

nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a; 

b) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe 

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

 Acordarea acestei burse nu este condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. 

 

II. Burse de studiu: se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe 

membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii (octombrie, noiembrie, decembrie), 

cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei/lună)şi care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemoti-

vate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a; 

b) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe 

nemotivate în primul semestru al anului şcolar curent, pentru elevii din clasa a V-a; 

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile 

nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. 

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. 

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, 

respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învăţământului gimnazial. 

Dosar bursă de studiu 

- cerere tip completată de elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii 

legali ai elevilor minori 

- copie certificat naștere /CI a tuturor membrilor familiei  

- copie certificat căsătorie părinți/sentință de divorț (unde este cazul) 

- adeverințe de elev/student pentru frați școlarizați în alte unități de învățământ, cu 

mențiunea dacă beneficiază de burse și cuantumul acestora 

- adeverință cu salariu net pe ultimele 3 luni anterior depunerii cererii pentru membrii 

familiei care sunt angajați 

- declarație notarială pentru membrii familiei care nu realizează venituri sau nu au realizat 

în intervalul de 3 luni anterior depunerii cererii 

- declarație notarială în cazul părinților divorțați care nu încasează pensia alimentara 

menționată în sentința de divorț 

- copie cupoane pensie, șomaj pe ultimele 3 luni anterior depunerii cererii (dacă este cazul) 

- copie cupoane privind alocația de stat pentru copii, inclusiv alocația complementară pt 

copii pe ultimele 3 luni sau adeverință de la AJPIS sau extras de cont bancar 

- adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 3 luni înainte de 

începerea semestrului  

 

Termen de depunere:  în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 



 

III. Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului şcolar, fiind revizuite semestrial, în 

funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Elevii care 

acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna 

respectivă. 

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

frecvenţă, inclusiv cei şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, 

din învăţământul preuniversitar de stat: 

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 

luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie 

(762 lei/lună). 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; 

b) elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de părinţi asupra 

cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială; 

c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale 

structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului 

ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor 

vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de 

încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

Dosar bursă de ajutor social 

 

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 

luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (762 

lei/lună). 

- cerere tip completată de elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii 

legali ai elevilor minori conform anexa 4 

- copie certificat naștere /CI a tuturor membrilor familiei  

- copie certificat căsătorie părinți/sentință de divorț (unde este cazul) 

- adeverințe elev/student pentru frați școlarizați în alte unități de învățământ, cu menți-

unea dacă beneficiază de burse și cuantumul acestora 

- adeverință cu salariu net pe ultimele 12 luni anterior depunerii cererii pentru membrii 

familiei care sunt angajați 

- declarație notarială pentru membrii familiei care nu realizează venituri sau nu au reali-zat 

în intervalul de 12 luni anterior depunerii cererii 

- declarație notarială în cazul părinților divorțați care nu încasează pensia alimentara 

menționată în sentința de divorț 

- copie cupoane pensie, șomaj pe ultimele 12 luni anterior depunerii cererii (dacă este ca-

zul) 

- copie cupoane privind alocația de stat pentru copii, inclusiv alocația complementară 

pentru copii pe ultimele 12 luni sau adeverință de la AJPIS sau extras de cont bancar 

- adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 12 luni înainte de 

începerea semestrului 

 

b) elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de părinţi asupra 

cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială 

- cerere tip completată de elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii 

legali ai elevilor minori conform anexa 5 

- copie certificat naștere elev  

- copie CI părinte/tutore legal  

- copie certificat deces părinte/părinți 

- Hotărâre judecătorească (în cazul în care un părinte a fost decăzut din drepturi) 

- Documente care atestă instituirea unei măsuri de protecție socială (unde este cazul) 



 

c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale 

structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului 

ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor 

cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- cerere tip completată de elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii 

legali ai elevilor minori conform anexa 6 

- copie certificate naștere/CI elev  

- copie CI părinte/tutore legal  

- certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie /medi-cul 

de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap;   

 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei 

sau a susținătorilor legali. 

 

Termen de depunere burse sociale:  în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru 

 

De reținut: 

- Bursele sociale se pot cumula cu cele de studiu sau de merit. 

- Bursele de merit și de studiu nu se pot cumula între ele. Elevii care au media peste 9,50  vor 

intra automat la merit deoarece valoarea e mai mare și nu se cer alte documente. 

- Elevii cu CES pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă/ajutor social, indiferent dacă 

beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. 

 

 

Cuantum burse: 

 

Merit: 200 de lei / lună – fără vacanțe 

 Studiu: 150 lei / lună – fără vacanțe 

Sociale: 200 lei/lună – inclusiv pe perioada vacanțelor (se pierde bursa în lunile cu mai mult de 

10 absențe nemotivate) 


