
 

Instrucţiuni privind acordarea burselor  
 în semestrul al II lea – an şcolar 2021-2022  

conform O.M.E. 5870/04.01.2022 

 
Bursele de performanță (Art. 5 alin. (1)) se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile 

următoare:  
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul 
Educației, denumit în continuare M.E.;  
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;  
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 
sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației;  
d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale 
României.  

- bursele se acorda la propunerea dirigintelui, în baza diplomei certificate conform cu originalul 

- condiție : elev promovat 

* nu este cazul perntru semestrul II an școlar 2021-2022 

 
Bursele de merit (Art. 8 alin. (1)) se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în 

cel puțin unul din următoarele cazuri:  
a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul 
școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;  
b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al 
anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;  
c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a 
IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și 
au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în 

semestrul al II-lea; 

d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;  
e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 
sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.  
(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) 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 învățământului  
gimnazial, liceal sau profesional. 

- bursele lit a), b) și c) se acordă la propunerea dirigintelui, prin completarea tabelelor cu propuneri date 

profesorilor diriginți;  
- bursele lit d) și e)se acordă la propunerea dirigintelui, în baza diplomei- certificate conform cu originalul 

 
Bursa de studiu (Articolul 10 (1)) se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe 

membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe 

economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  
a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul 
școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;  
b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al 
anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;  
c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, 

pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au 

acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul 



 

 

 

al II-lea.  
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale 
familiei și în situația școlară a elevilor.  
(3) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai 
elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  
- cerere tip(dată de la secretariat) depusă la secretariat însoțită de documente doveditoare: 

- adeverințe din care să rezulte veniturile nete pe ultimile 3 luni (oct,nov,dec 2021);  
- declarație pe propria răspundere(dată de la secretariat), cu componența familiei și venituri cu 

caracter permanent 

 

Bursele de ajutor social (Art. 14 alin. (1))se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu 

frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul 

preuniversitar de stat:  
a) elevi proveniți 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). La stabilirea venitului mediu net 
lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii 
familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;  
- cerere tip depusă la secretariat insotita de documente doveditoare: 

- adeverinte din care să rezulte veniturile nete pe ultimile 12 luni (ian-dec 2021)  
- declaratie pe propria raspundere cu componenta familiei si venituri cu caracter permanent  

b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o 
măsură de protecție socială;  

- cerere tip (dată de la secretariat) depusă la secretariat, însoțită de documente doveditoare;   
- certificate de deces /sentință judecătorească din care să rezulte că elevul este crescut de un singur 
părinte  
- acte ce dovedesc măsuri de protecție socială, pentru elevii instituționalizați. 

 

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și 
funcțiilor organismului;  
- cerere tip depusă la secretariat însoțită de documente doveditoare: 

- certificat eliberat de medicul specialist (tip A5), avizat de medicul cabinetului 

şcolar 

- certificat de încadrare în grad de handicap 

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

într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; 

 

- cerere tip depusă la secretariat însoțită de documente doveditoare: 

- dovada domiciliu 

 

Toate documentele se predau dirigintilor până în 31.01.2022 ora 14, iar diriginții predau dosarele pe clasă în data 
de 01.02.2022 
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