
 

BURSE AN SCOLAR 2022-2023 

Conform ORDIN nr. 5.379 din 2022  

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 
 

 

 

TERMEN PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR: 26 SEPTEMBRIE 2022 
 

 

 

1. BURSĂ SOCIALĂ VENIT MIC 

Conditii de acordare: venitul net lunar sa nu depaseasca suma de 762 lei/ membru de familie/ luna 

Acte necesare: 

1) dosar plic 

2) cerere de acordare a bursei 

3) declaraţie pe proprie raspundere - componenta familiei şi ocupatia fiecărui membru; 

4) copii după cărţile de identitate/certificatelor de naştere pentru fiecare membru al familiei; 

5) adeverinţă de elev/student pentru fraţii care au această calitate; 

6)  Acte doveditoare, in original privind veniturile membrilor familiei: 

 adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni ale membrilor de familie septembrie 2021 – august 2022 

(inclusiv valoarea tichetelor de masă);  

 adeverinta de la Administratia Financiara pentru anul fiscal 2022 pentru persoanele majore din familie care nu sunt 

elevi / studenţi 

 copie talon alocaţie de stat pentru copii / alocaţie compementară pentru copii pe ultimele 12 luni; 

  hotărârea de divorţ (dacă este cazul) în copie, din care să reiasă custodia elevului şi cuantumul pensiei alimentare 

 copie talon de şomaj / talon de pensie ( unde este cazul );  

7) pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează niciun fel de venit lunar permanent sau nu pot 

dovedi veniturile realizate cu  adeverinţe de venit, se solicită declaraţie notariala cum că nu realizează venituri (inclusiv 

pentru fraţii majori care locuiesc împreună, nu sunt elevi sau studenţi şi nu au venituri cu caracter permanent); 

8) în cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se precizează tutorele elevului - copie 

9) Copie extras de cont Banca Transilvania  

10) copie carte de identitate a titularului de cont (parinte) 

 



 

2. BURSĂ ORFANI SAU CRESCUŢI DE UN SINGUR PĂRINTE SAU ELEVI ABANDONAŢI DE PĂRINŢI 

ASUPRA CARORA A FOST INSTITUITĂ O MĂSURĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ 

Acte necesare: 

1). dosar plic 

2). cerere acordare bursă 

3). copie a certificatului de nastere al elevului 

4). copie dupa certificatul de deces al parintelui 

5). declaraţie pe proprie răspundere a părintelui că nu s-a recăsătorit / copie după sentinţa de divorţ / hotărârea 

judecătorească de încredinţare a copilului, copie legalizată după actul ce atestă măsura de protecţie socială - în 

cazul elevilor abandonaţi  

6). copie extras de cont Banca Transilvania  

             7). copie carte de identitate a titularului de cont (parinte) 

 

3. BURSĂ BOALA ( din lista bolilor pentru care se acordă) 

Acte necesare: 

1). dosar plic 

2). cerere acordare bursă 

3). copie a certificatului de nastere al elevului 

4). certificat medical eliberat de medicul specialist (format A5) şi avizat de medicul de familie/ medicul de la 

cabinetul şcolar sau certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul) 

5). copie extras de cont Banca Transilvania   

6). copie carte de identitate a titularului de cont 

 

4. BURSA ELEVII DIN MEDIUL RURAL  

Acte necesare: 

1) cerere acordare bursă 

2) copii după actele de identitate ale ambilor parinti (fata-verso) -însoţite de menţiunea „conform cu originalul" 

menţionată de către diriginte (învăţător), care va semna alături de solicitant (părinte). 

3) adeverinta de la Primarie ca nu exista unitate de invatamant in localitatea de domiciliu (prin localitate de 

domiciliu se intelege comuna/orasul cu subdiviziunile sale administrative) 

4) copie extras de cont Banca Transilvania  

5) copie carte de identitate a titularului de cont (parinte) 



 

5. BURSĂ STUDIU 

Conditii de acordare: 

- Venitul net sa nu depaseasca suma de 1524 lei/mebru de familie /luna 

- media generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 20 absente nemotivate in anul scolar anterior, cu exceptia 

elevilor din clasele a V-a si a IX-a; 

- in clasa a IV-a, calificativul “foarte bine” la toate disciplinele de studiu si au acumulat cel mult 20 absente nemotivate in 

anul scolar anterior, pentru elevii din clasa a V-a; 

- media de admitere in invatamantul liceal sau profesional de cel putin 7,50, si au acumulat cel mult 20 absente 

nemotivate in anul scolar anterior,  pentru elevii din clasa a IX-a.  

Acte necesare: 

-Dosarul conţine aceleaşi documente ca la bursa socială, diferenţa este că adeverinţa de venituri ale membrilor 

de familie este pe ultimele 3 luni (iunie –august 2022) 

 

6. BURSA PERFORMANTA 

Conditii de acordare: 

a) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor scolare nationale organizate de Ministerul 

Educatiei, denumit in continuare ME; 

b) s-au calificat in loturile de pregatire organizate de Ministerul Educatiei pentru competitiile internationale; 

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv 

sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de Ministerul Educatiei; 

d) au obtinut locurile I, II sau III la competitiile sportive internationale la care participa loturile nationale ale Romaniei. 

Bursele de performanta se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultatele. 

Pot primi bursa doar elevii promovati. 

Bursele de performanta se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute atestate copii certificate conform cu originalul, la 

nivelul unitatii de invatamant, de pe documentul doveditor pentru componenta lotului de pregatire sau de pe diplomele 

obtinute la competitii, la propunerea dirigintelui, nefiind conditionata de depunerea unei cereri in acest sens. 

Elevii vor depune urmatoarele documente: 

1. Copie certificat de nastere al elevului 

2. Copii certificate conform cu originalul, la nivelul unitatii de invatamant, de pe documentul doveditor pentru 

componenta lotului de pregatire sau de pe diplomele obtinute la competitii  

3. Copie extras de cont Banca Transilvania  

4. Copie carte de identitate a titularului de cont (parinte) 



 

7. BURSA MERIT 

Conditii de acordare: 

Bursele de merit se acorda elevilor din clasele a VI-a – a XII-a de la cursurile cu frecventa din invatamantul 

preuniversitar de stat, in functie de rezultatele obtinute la invatatura. 

a) au obtinut media generala de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 20 absente nemotivate/an in anul scolar anterior, 

cu exceptia elevilor din clasa a IX-a; 

b) au obtinut media de admitere in invatamantul liceal sau profesional de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 20 

absente nemotivate in anul scolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a; 

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene/zonale in cazul invatamantului vocational de arta ale competitiilor 

scolare nationale organizate de ME; 

d) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv 

sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de ME. 

    

 - Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au 

obtinut rezultatele. Prin exceptie de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal si 

profesional, bursa de merit se acorda incepand cu luna urmatoare obtinerii rezultatelor, pana la finalul anului scolar. 

- Pot primi bursa doar elevii promovati la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul scolar anterior. 

- Bursele de merit se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor art.10, alin. (1) lit. a), b), c), d), 

atestate prin documente scolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unitatii de invatamant, de 

pe diplomele obtinute la competitii, la propunerea dirigintelui, nefiind conditionata de depunerea unei cereri in acest 

sens. 

Elevii vor depune urmatoarele documente: 

1. Copie certificat de nastere al elevului 

2. Copie extras de cont Banca Transilvania  

3. Copie carte de identitate a titularului de cont (parinte) 

4. Copii certificate conform cu originalul, la nivelul unitatii de invatamant, de pe diplomele obtinute la competitii 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANT!  

- ELEVII CARE BENEFICIAZA DE BURSA „BANI DE LICEU” NU POT BENEFICIA SI DE BURSA DE AJUTOR 

SOCIAL 

 

- ELEVII CARE AU DREPTUL SA PRIMEASCA ATAT BURSA DE PERFORMANTA, CAT SI BURSA DE MERIT 

SAU BURSA DE STUDIU TREBUIE SA OPTEZE PENTRU UNA DIN ACESTEA, PUTAND SA O ALEAGA PE CEA 

CU VALOARE MAI MARE SAU ACORDATA PENTRU O PERIOADA DE TIMP MAI MARE. 

 

- BURSA DE AJUTOR SOCIAL SE POATE CUMULA CU BURSA DE PERFORMANTA, CU BURSA DE MERIT SAU 

CU BURSA DE STUDIU. 

 

- ELEVII CARE ACUMULEAZA 10 ABSENTE NEMOTIVATE INTR-O LUNA NU PRIMESC BURSA DE AJUTOR 

SOCIAL PENTRU LUNA RESPECTIVA. 

 

 

ATENȚIE!   
 
-NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE  
 
-NU SE PRIMESC DOSARE DUPĂ DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2022 
 
-DOSARELE DE BURSE VOR FI VERIFICATE ȘI SEMNATE DE CĂTRE ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE  
 
-DOSARELE SE VOR PREDA COMISIEI DE BURSE DOAR DE CĂTRE ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE 
 

 

 

 

Director, 

RAD SILVIU CRISTIAN 

 


