
       
 
 
 
 

 

 

CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR  

( REVIZUIRE SEMESTRUL II) 

 

Conform Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat nr.5870/22.12.2021, publicat in Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 8/04.01.2022 

Art. 8. - Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și 

se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare : 

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 cel puțin 9,50 au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate 

în semestrul I al anului școlar, pentru elevii din clasa a IX-a; 

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;  

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii 

alin.(1) lit. a), b) și c) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite 

în situația școlară a elevilor 

Documente necesare : EXTRAS DE CONT !!!!!!!!!!! 

 

Art. 9. (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu 

net lunar pe membru de familie pe ultimele 3 luni (Octombrie, Noiembrie, Decembrie 

2021) anterioare cererii,  cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei) și 

care îndeplinesc simultan condițiile:  

a) au media generală peste 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 media generală peste 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 cel puțin 7,50 au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate 

în semestrul I al anului școlar, pentru elevii din clasa a IX-a.  
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(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie 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 elevilor minori 

depun o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în 

primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

DOCUMENTE  NECESARE: 

Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină:  

- cerere;  

- copie xerox certificat de naștere elev;  

- copii xerox certificate de naştere și buletine de identitate, după caz, ale celorlalţi 

membri ai familiei;  

- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor 

familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (Octombrie, Noiembrie, 

Decembrie 2021) inclusiv alocaţia complementară pentru copii (adeverințe venit de la 

locul de muncă; adeverințe de la ANAF;)  

( 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; burse; alocații de stat) 

- EXTRAS CONT !!!!!!!!!!! 

 

 

Art. 12. Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația 

materială a familiei sau a susținătorilor legali. 

Art. 13. 

(1)Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite 

semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete ale familiei.  

(2)Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor 

social pentru luna respectivă   

Art.14. 

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 

luni( Ianuarie 2021 – decembrie 2021) , pe membru de familie, mai mare de 50% din 

salariul minim net pe economie(762,00 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) 

   (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor 

depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  

 



 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU BURSELE SOCIALE DE LA PCT. 

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 

luni( Ianuarie 2021 – decembrie 2021) , pe membru de familie, mai mare de 50% din 

salariul minim net pe economie(762,00 lei) 

- cerere;  

- copie xerox certificat de naștere elev;  

- copii xerox certificate de naştere și buletine de identitate, după caz, ale celorlalţi 

membri ai familiei; 

- adeverinţe din care să rezulte că fraţii/ surorile sunt elevi/ studenţi, eliberate de 

instituţiile de învăţământ unde studiază aceştia , în care se specifică daca a avut sau nu 

bursă și cuantumul acesteia . 

 - acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare 

depunerii dosarului ( ianuarie 2021 – decembrie 2021 ), inclusiv alocaţia complementară 

pentru copii; (50% din salariul minim net pe economie/ lună/ membru din familie – 

762,00 LEI) 

- Adeverințe de la ANAF din care să rezulte venitul realizat (unde este cazul) 

- EXTRAS CONT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

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; 

- documente identitate elev – copie; 

- documente identitate părinte – copie; 

- certificat deces – copie (unde e cazul); 

- document care atesta instituirea măsurii de protecție socială(unde e cazul); 

- EXTRAS CONT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bursele pentru elevii orfani nu se revizuiesc semestrial. Se pot depune cereri noi     

( dacă este cazul) începând cu semestrul II. 

 

c) elevi care au deficiențe / afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni 

ale structurilor și funcțiilor organismului – conf. Ordin 5870/22.12.2021 

 - cerere 

- documente identitate elev, părinți – copie; 

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face în baza certificatului medical 

eliberat de medicul specialist- tip A5- și avizat de medicul de familie/medicul de la 



cabinetul școlar respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi 

condiționată de venitul lunar net al familiei.  

- EXTRAS CONT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bursele pentru motive medicale se revizuiesc semestrial. În cazul în care la 

începutul anului școlar s-a depus o adeverință valabilă pentru tot anul nu mai 

trebuie refăcut dosarul!!! Se pot depune cereri noi ( dacă este cazul) începând cu 

semestrul II. 

 

d) elevi din mediul rural , care sunt școlarizați într-o alta localitate, întrucât nu au 

posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu 

 

- cerere 

- Documente de identitate copil/ părinți care să ateste domiciliul din mediul rural  

 

- EXTRAS CONT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Art.17 – (1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau 

cu bursa de studiu.  

          (2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de merit cât și bursă de performanță sau 

bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai 

mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare. 

  

Dosarele de burse se depun la diriginți/ învățători care le verifica și 

apoi le aduc la secretariatul Colegiului până la data de  28.01.2021. 

(PRIMELE 10 ZILE DE LA ÎNCEPEREA SEMESTRULUI II 

CONFORM ORINULUI ANEXAT). 

 

PENTRU ORICE TIP DE BURSĂ ESTE NECESAR SĂ 

SE ANEXEZE CONTUL ÎN CARE SE VOR VIRA 

SUMELE CUVENITE 

 

NU SE MAI ELIBEREAZĂ BURSE IN NUMERAR DE 

LA CASERIE !!!!!!!!!!! 

 

DUPĂ DATA DE 28.01.2021 NU SE MAI PRIMESC 

DOCUMENTE! 




