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CRITERII GENERALE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  
ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

CONFORM O.M.E. NR. 5379/07.09.2022 

Publicat în Monitorul oficial Partea I nr. 893 din 12 septembrie 2022 

 

1. Bursa de performanță: 
 

-se acordă elevilor din învățământul preuniversitar care se încadrează în cel puțin unul din 

următoarele cazuri: 

  
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, organizate de Ministerul Educației; 

 

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile 

naționale ale României. 

 

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut 

rezultatele.  

Prin excepție, elevii aflați în clasa terminală a învățământului liceal și care îndeplinesc unul din criteriile 

de mai sus, beneficiază de bursă de performanță, începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până 

la finalul anului școlar. 

 

Pot primi bursa de performanță doar elevii promovați la toate disciplinele la finalul cursurilor din anul 
școlar anterior. 
  
Bursele de performanță se acordă la propunerea dirigintelui, în baza rezultatelor atestate prin 

documente școlare – copii ale diplomelor, certificate conform cu originalul la nivelul unității de 

învățământ, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. 
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2. Bursa de merit: 
 

-se acordă elevilor din clasele a VI-a  – a XII-a,  de la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și care se încadrează în cel 

puțin unul dintre următoarele cazuri: 
  
a) au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe 

nemotivate/an  în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a; 

 

b) au obținut media de admitere în învățământul liceal de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de 

absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii clasei a IX-a; 

 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului vocational de artă  

ale competițiilor școlare naționale organizate de ME; 

 

d) 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. 

 

Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. 

Prin excepție, pentru elevii clasei terminale a învățământului liceal, bursa de merit se acordă începând cu 

luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. 

 
Pot primi bursa de merit elevii promovați la toate disciplinele la finalul cursurilor din anul școlar anterior. 
 
Bursele de merit se acordă, la propunerea dirigintelui, în baza rezultatelor atestate prin documente 

școlare – copii ale diplomelor, certificate conform cu originalul la nivelul unității de învățământ, nefiind 

condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. 

  



 

 Conform prevederilor O.M.E. 5379/07.09.2022 

 

 

 

 

3.  Bursa de studiu: 

 

-se acordă elevilor din clasele a V-a – a XII-a de la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat, în funcție de veniturile familiei și de rezultatele obținute la învățătură. 

 

-se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe 

ultimele 3 luni anterioare cererii (iunie, iulie, august 2022) cel mult egal cu salariul minim net pe 

economie (1524 lei/membru de familie) și care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile 

următoare: 

  
a) au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în 

anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a V-a și a IX-a; 

 

b) au obținut în clasa a IV-a calificativul „Foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel 

mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a; 

 

c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat cel 

mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a. 

 

În vederea obținerii bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legali ai elevilor minori depun la 

secretariatul unității, în atenția comisiei pentru acordarea burselor următoarele documente: 

- cerere tip, (Anexa 1),depusă la secretariat, însoțită de documente doveditoare: 

- adeverințe din care să rezulte veniturile nete pe ultimele 3 luni anterioare cererii (iunie 2022, iulie 2022 

și august 2022):  

 adeverință de la locul de muncă al părinților din care să rezulte venitul net pe ultimele 3 luni 

inclusiv tichetele de masă /copia taloanelor de pensie pe ultimele 3 luni/copia taloanelor de șomaj 

pe ultimele 3 luni inclusiv alocația complementară și pensia alimentară pe ultimele 3 luni dacă 

este cazul; 

 declarație notarială (dacă este cazul) în care să se specific că membrii majori ai familiei nu au 

realizat venituri în lunile iunie, iulie, august 2022 și ocupația membrilor familiei. 

 adeverință de venit agricol de la primărie/ adeverință de venit de la ANAF/ declarație pe proprie 

răspundere că nu realizează venituri agricole autentificată la notar. 

- declarație pe propria răspundere (Anexa 2) cu componenta familiei și venituri cu caracter permanent. 

 Copii xerox după: 

-cartea de identitate tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani; 

-certificate de naștere copii; 

-taloane pensie/pensie alimentară/șomaj/pensie de urmaș sau extras de cont privind pensia/pensia 

alimentară/șomaj/pensia de urmaș; 

-hotărâre judecătorească privind sentința de divorț (dacă este cazul). 

 

Termen de depunere: în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar: 30.09.2022
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4. Bursa de ajutor social:  

 

- se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv 

cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, în funcție de situația 

materială a familiei  sau a susținătorilor legali, în cel puțin una din următoarele situații: 

  
a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 

12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (756 lei/membru de 

familie) 

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, cu excepția 

burselor școlare și universitare; 

- cerere tip, (Anexa 1),depusă la secretariat,  însoțită de documente doveditoare: 

- adeverințe din care să rezulte veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare cererii ( perioada 

septembrie 2021- august 2022):  

 adeverință de la locul de muncă al părinților din care să rezulte venitul net pe ultimele 12 luni 

inclusiv tichetele de masă /copia taloanelor de pensie pe ultimele 12 luni/copia taloanelor de 

șomaj pe ultimele 12 luni inclusiv alocația complementară și pensia alimentară pe ultimele 3 luni 

dacă este cazul; 

 declarație notarială (dacă este cazul) în care să se specific că membrii majori ai familiei nu au 

realizat venituri în perioada septembrie 2021- august 2022 și ocupația membrilor familiei. 

 adeverință de venit agricol de la primărie/ adeverință de venit de la ANAF/ declarație pe proprie 

răspundere că nu realizează venituri agricole autentificată la notar. 

- declaratie pe propria răspundere (Anexa 2) cu componenta familiei si venituri cu caracter permanent. 

 Copii xerox după: 

-cartea de identitate a tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani; 

-certificate de naștere copii; 

-taloane pensie/pensie alimentară/șomaj/pensie de urmaș sau extras de cont privind pensia/pensia 

alimentară/șomaj/pensia de urmaș; 

-hotărâre judecătorească privind sentința de divorț (dacă este cazul). 

 

b)elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța de tutelă a 

hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a 

obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; copil cu tată declarant necunoscut; 

copil adoptat de o singură persoană )sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o 

măsură de protecție social respectiv plasament; 

- cerere tip depusă la secretariat însoțită de documente doveditoare: 

- declaratie pe propria răspundere cu componența familiei (acordarea bursei în acest caz nu e 

condiționată de venitul net lunar al familiei) 

- copie certificat deces părinte/copie sentința judecătorească din care să rezulte că elevul este 

crescut de un singur părinte ( nu sunt luate în considerare cazurile de divorț în care tutela este 

comună)/ copie certificat de naștere copil adoptat de un singur părinte. 
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c) elevi care au 

deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor 

organismului structurate conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, 

protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1306/1883/2016; 

 

- cerere tip depusă la secretariat însoțită de documente doveditoare: 

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

familie/medical cabinetului şcolar/ cu mențiunea eliberat pentru acordare 

bursă școlară; 

- certificat de încadrare în grad de handicap. 

acordarea bursei în acest caz nu e condiționată de venitul net lunar al familiei 

 

d) elevii din învățământul primar și gimnazial 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 (acordarea bursei în acest caz nu e condiționată de venitul net lunar al familiei) 

- cerere tip depusă la secretariat însoțită de documente doveditoare: 

- dovada domiciliului și a faptului că nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de 

învățământ din localitatea de domiciliu( adeverință de la primărie că nu există unitate de 

învățământ primar/gimnazial în comună/oraș cu subdiviziuni administrative) 

În vederea obținerii bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legali ai elevilor minori depun 

la secretariatul unității, în atenția comisiei pentru acordarea burselor, următoarele documente: 

- cerere tip, (Anexa 1) însoțită de documente doveditoare: 

- adeverințe din care să rezulte veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare cererii –criteriul a)/alte 

documente doveditoare pentru criteriile b), c), d). 

- declarație pe propria răspundere (Anexa 2) cu componența familiei și venituri cu caracter permanent. 

Termen de depunere: în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar: 30.09.2022 

 
Observații: 

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

-Elevii care au dreptul să primească atât bursa de performanță cât și cea de merit sau bursa de studiu trebuie să 

opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoarea mai mare sau acordată pe o perioadă mai mare 

de timp. 

-Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru 

luna respectivă. 

-Lista elevilor care beneficiază de bursă de ajutor social poate fi revizuită lunar, la cererea părintelui, dacă fac 

dovada încadrării în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

-Elevii cu CES pot obține bursa de studiu/merit/performanță/ajutor social indifferent dacă beneficiază și de o 

măsură de protecție social; Elevii care beneficiază de sprijinul financiar „Bani de liceu” sau „Euro 200” pot obține 

bursa de studiu/merit/performanță/ajutor social dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în legislația în vigoare privind 

acordarea burselor școlare. 

-Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o data pe an, la cerere, și elevilor ale căror venituri nete lunare pe 

membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie. 

-Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii 

evaluării naționale/examenului de Bacalaureat; bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția 

burselor de ajutor social, care se acordă pe perioada vacanțelor școlare, în condițiile respectării prevederilor 

legislației în vigoare privind acordarea burselor școlare. 

 

Director,  
Prof. Patricia Vlad
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Anexa 1 

 

Către 

Comisia pentru acordarea burselor 

din cadrul Liceului de Artă „Ion Vidu” Timișoara 

an școlar 2022-2023 

 

Subsemnatul/(a) ___________________________________, în calitate de părinte / tutore / 

reprezentant legal al elevului (ei) ____________________________________________ din 

clasa ___________ la Liceul de Artă „Ion Vidu” Timișoara 

 

SAU 

 

Subsemnatul/(a) ______________________________________________________ elev/elevă 

major (ă) din clasa ________ la Liceul de Artă „Ion Vidu” Timișoara 

 

prin prezenta, vă rog să-mi aprobați în anul școlar 2022-2023 obținerea: 

  

BURSEI 

  De studiu, pe criteriul ……… 

Menționez că în anul școlar 2021-2022 am avut media anuală generală ______ și un număr de 

_____ absențe nemotivate. 

 

SAU/ȘI 

 

BURSEI  

  De ajutor social, pe criteriul  

a) ________ 

b) ________ 

c) ________ 

d) ________ 

 

Anexez următoarele documente: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

 

 

Data: ____________    Semnătura 

________________________ 
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Anexa 2 

Declarație pe proprie răspundere a părintelui  

care solicită bursa de studiu sau bursă socială, în baza veniturilor 

 
Subsemnatul /(a)……………………………………………..…………….… , având 

 
CNP…………………. , în calitate de părinte al elevului/elevei ……………..……………………………... 
 
sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere 

următoarele: 

- Componenţa familiei noastre și veniturile cu caracter permanent realizate în familie sunt: 

Nume și prenume Gradul de rudenie cu Ocupaţia ( ex. angajat, Venit net/lună, cu 

 elevul  (ex. Mama, tata, pensionar, elev, etc…) caracter permanent 

 frate, sora,..)  realizat. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

-  în cadrul familiei nu am obţinut alte venituri decât cele declarate mai sus şi prin 
documentele atașate dosarului de solicitare a bursei sociale/studiu. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că lucrez/ nu lucrez sau că domiciliez/nu 

domiciliez în străinătate. 

 

Data: __________     Semnătura____________ 

 

 

 

Notă: Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: Declararea necorespunzătoare a adevărului, 

făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară 

activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 

potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte 

cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În cazul în care există suspiciuni de declarare 

necorespunzătoare a adevărului sau de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei 

burse sociale, universitatea va sesiza organele de anchetă competente şi va proceda la 

sancţionarea studentului în funcţie de gravitatea faptei. 



 

 Conform prevederilor O.M.E. 5379/07.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


