
Burse școlare 

IMPORTANT:  

 

În conformitate cu prevederile ordinului Ordin nr. 5.924/3.11.2020  , prin care au fost suspendate 

olimpiadele și concursurile școlare în anul școlar 2020-2021, bursele de performanță și bursele de 

merit pe baza diplomelor nu se vor acorda în anul școlar 2021-2022. 

 

1.Bursa de merit.  

 

Criterii de acordare a burselor de merit pentru anul școlar 2021-2022 

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 

 

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar 

anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului 

gimnazial, liceal sau profesional; 

 

Bursele de merit obținute în baza prevederilor prevăzute la litera a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru 

elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul 

I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional. 

 

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor de la litera a) este revizuită semestrial, 

în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică decât 10. 

 

Acte necesare pentru cererea de acordare a bursei de merit elevi 2021-2022: 

- cerere tip 

- copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil 

- copii ale diplomelor și adeverința de la club care să certifice premiile obținute  

- Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului 

 

  

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_5924_2020.pdf


2.Bursa de studiu.  

 

Criterii de acordare a burselor de studiu pentru anul școlar 2021-2022 

Bursa de studiu se acordă elevilor ce provin din familii în care, pe ultimele 3 luni, venitul mediu lunar pe membru de 

familie este cel mult egal cu salariul minim pe economie, respectiv 1386 lei 

De asemenea, elevii trebuie să îndeplinească simultan condițiile: 

- să aibă media generală peste 7,00 

- și nota 10 la purtare în anul școlar anterior celui în care se acordă bursa. 

 

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și 

în situația școlară a elevilor. 

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului 

gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale 

învățământului gimnazial, liceal sau profesional 

 

Acte necesare pentru cererea de acordare a bursei de studiu elevi 2021-2022: 

- cerere tip 

- copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil 

- copii acte de identitate părinți/tutore legal 

- copii certificate de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere 

- adeverință de la instituția de învățământ la care sunt elevi/studenți în situația în care sunt frați/surori la o facultate de 

stat, la buget; 

- adeverinţe cu veniturile nete ale ambilor parinti, defalcat pe fiecare lună (iunie 2021, iulie 2021, august 2021)  

- declaratie notarială prin care se specifică faptul că în ultimele 3 luni nu s-a obținut nici un venit (iunie 2021- august 

2021), (unde este cazul, pentru unul dintre parinti sau pentru ambii) 

- adeverinţe de venit  de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original, pe ultimele 3 luni: iunie 

2021, iulie 2021, august 2021 ( pentru ambii părinţi) 

- copii talon pensii ( ultimele 3 luni), unde este cazul;  

- Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului 

  



4.Bursa de ajutor social. 

Criterii de acordare a burselor de sociale pentru anul școlar 2021-2022 

Bursa socială se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat: 

a)elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din 

salariul minim net pe economie, respectiv  693lei 

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 

mp, în zonele montane. 

b) elevi orfani  

c) elevi 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, infectaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, care suferă de 

poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor 

Acordarea burselor sociale 2018 din motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și 

avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar. 

d) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o 

unitate de învățământ din localitatea de domiciliu 

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările 

intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.  

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 

 

Actele necesare pentru obținerea bursei sociale în anul școlar 2021-2022: 

Bursa de ajutor social-venit mic 

- cerere tip 

- copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil 

- copii acte de identitate (ambii părinţi, unde e cazul) 

- adeverinţă salariu net, defalcat pe fiecare lună (din septembrie 2020 până în august 2021, inclusiv) + valoarea 

tichetelor de masă/cadou, unde e cazul 

- adeverinţă şomaj pe ultimele 12 luni sau  adeverinţă ajutor social pe ultimele 12 luni 

- cupoane pensie, unde e cazul, în original 

- orice act care dovedeşte un venit net dobândit în ultimele 12 luni sau orice act legal/ notarial care dovedeşte că 

familia nu dispune de niciun fel de venituri 

- copii certificate de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere 

- adeverință elev frați 

- adeverinţe de venit  de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original, pe ultimele 12 luni: din 

septembrie 2020 – august 2021( pentru ambii părinţi) 

- Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului 

 



Bursa de ajutor social-orfan 

- cerere tip 

- copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil 

- copie act de deces 

- Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului 
 

Bursa de ajutor social-medicală 

- cerere tip 

- copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil 

- copie act de identitate părinte/tutore legal 

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

- Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului 
 

Bursa de ajutor social-rurală 

- cerere tip 

- copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil 

- copie act de identitate părinte/tutore legal 

- adeverință de la primăria de domiciliu în care să se specifice că în localitatea de domiciliu nu există unitate de 

învățământ de tip liceu.  

- Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului 
 

5.Bursa de ajutor social-ocazional. 

Criterii de acordare a burselor de sociale pentru anul școlar 2021-2022 

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie 

nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie, respectiv 1039,5 lei 

Actele necesare pentru obținerea bursei sociale în anul școlar 2021-2022: 

- cerere tip 

- copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil 

- copii acte de identitate (ambii părinţi, unde e cazul) 

- adeverinţă salariu net, defalcat pe fiecare lună (din septembrie 2020 până în august 2021, inclusiv) + valoarea 

tichetelor de masă/cadou, unde e cazul 

- adeverinţă şomaj pe ultimele 12 luni sau  adeverinţă ajutor social pe ultimele 12 luni 

- cupoane pensie, unde e cazul, în original 

- orice act care dovedeşte un venit net dobândit în ultimele 12 luni sau orice act legal/ notarial care dovedeşte că 

familia nu dispune de niciun fel de venituri 

- copii certificate de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere 

- adeverință elev frați 

- adeverinţe de venit  de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original, pe ultimele 12 luni: din 

septembrie 2020 – august 2021( pentru ambii părinţi) 

- Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului 



 

 DISPOZIȚII FINALE 

 Elevii care solicită bursă de merit pot solicita și bursă de studiu.  

 

 Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu 

bursa de studiu  

 Dacă vor considera că pot primi două burse, elevii/părinții trebuie sa completeze cereri 

pentru ambele tipuri de burse solicitate, cu documentele necesare fiecărui tip de bursă 

solicitat  

 Condiția necesara pentru a primi bursa de merit, studiu sau socială este nota 10 la purtare în 

anul școlar anterior.  

 


