
 
                                                                            

        
    

 

Criterii de acordare a burselor elevilor pentru anul şcolar 2020-2021 

În atenţia diriginţilor de la clasele  VI –VIII, respectiv X-XII din anul şcolar 2021-2022 

 

              Bursele se acordă, în limita fondurilor disponibile, elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal 

din anul şcolar 2020-2021. 

            

             BURSA DE STUDIU 

 

             Elevii care depun cerere pentru acest tip de bursă trebuie să îndeplinească simultan condiţiile de 

mai jos: 

• Media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul II al anului şcolar 2020-2021; 

• Nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, calculat pe ultimele trei luni mai 

mare decât salariul de bază minim net pe economie; 

              Bursa de studiu se acordă elevilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1360 lei. 

       Dosarul trebuie să conțină, după caz, următoarele: 

➢ cerere tip; 

➢ adeverinţă de elev; 

➢ copie a cărţii de identitate a elevului; 

➢ copie a cărţii de identitate/ certificat de naştere  a celorlalţi membri ai familiei; 

➢ adeverințe de salariu NET de la părinți pe lunile: iunie 2021, iulie 2021, august 2021; 

➢ cupoane de pensie pe lunile iunie 2021, iulie 2021, august 2021 - dacă este cazul; 

➢ adeverință de la administrația financiară, primărie din care să reiasă dacă membrii familiei 

realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activități independente, ş.a; 
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➢ declaraţie pe propria răspundere dată în prezenţa comisiei pentru toţi membrii majori care nu 

realizează venituri; 

➢ adeverinţe de elev sau student pentru fraţii (surorile) care se află în întreținerea părinților ori copie 

după certificatul de naștere pentru frații (surorile) care nu au împlinit vârsta de școlarizare; 

➢ copie după certificatul de deces, numai in situația în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi şi 

cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile iunie, iulie, august 2021; 

➢ copie după hotărârea de divorț a părinţilor şi declaraţie pe propria răspundere, dacă elevul nu 

primește pensie alimentară (acolo unde este cazul) 

* Dosarele se depun la secretariatul unității până la data de 8 octombrie 2021 , ora 14.00. 

* Elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit conform 

art.18 (2) din ORDIN nr.  5576/2011. 

*Elevii cu cerinţe speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de 

o măsură de protecţie social. 

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

ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.  

               

             BURSA DE AJUTOR SOCIAL  

 

       Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi: 

• Orfani de unul sau ambii părinţi ; 

• Bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, 

sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV 

ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism 

articular, handicap locomotor; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza 

certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 

şcolar;                  

      Dosarul trebuie să conțină, după caz, următoarele: 

➢ cerere ; 

➢ adeverinţă de elev; 

➢ copie a cărţii de identitate a elevului; 



 
                                                                            

➢ copie după certificatul de deces al unuia sau ambii părinţi, după caz; 

➢ certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 

şcolar, după caz; 

* Dosarele se depun la secretariatul unității până la data de 8 octombrie 2021 , ora 14.00. 

* Elevii care au primit bursă de ajutor social (bolnavi şi orfani) la sfărşitul anului şcolar 2020-2021 nu 

mai depun dosare. 

*Elevii care beneficiază de programul Bani de liceu nu primesc şi bursă de ajutor social. 

* Elevii cu cerinţe speciale doarece beneficiază de o măsură de protecţie socială nu primesc şi bursă de 

ajutor social.  

              

             BURSA DE MERIT 

 

             Bursa de merit se acordă elevilor, conform art.8 (1) din Ordinul nr. 5576/2011, care au rezultate 

deosebite la învăţătură : au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar 

2019-2020, în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita fondurilor disponibile (cu excepţia elevilor care 

deja au primit-o). 

Pentru elevii aflaţi în clasele a V-a şi a IX-a bursele se acorda începând din semestrul al II- lea în 

baza mediilor din semestru I al anului şcolar 2021-2022. 

            Pentru bursele de merit NU se depun dosare. 

 

 

 


