
CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR 
pentru semestrul II, an școlar 2021-2022 

 
 Având în vedere că bursele se revizuiesc la fiecare început de semestrul al anului școlar, 
vă comunicăm că în perioada 17 - 28 ianuarie 2022 se pot depune dosare în vederea obţinerii de 
burse pentru semestrul al II-lea. 
 
I. În anul școlar 2021-2022 conform  O.M. nr. 5870/ 22.12.2021, publicată în monitorul 
oficial nr. 8/4.01.2022 se pot cumula următoarele tipuri de burse ( elevii pot opta pentru 2 
tipuri de burse): bursa socială (bursa medicală, bursă de orfan, bursa rural și bursa de ajutor 
social pentru cei cu venituri sub 693 lei/membru de familie) cu bursa de performanță , bursa 
de merit sau cu bursa de studiu.  
   Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit 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. 
   Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/ merit/ performanță/ 
ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. 
   Elevii care sunt incluși de la începutul anului școlar în programul ”Bani de liceu” nu pot 
primi și bursă de ajutor social sau bursă de studiu. 
 
 II. Cuantumul lunar al burselor cf. HG nr. 1094 /06.10.2021 este: 
- bursa de performanță - 500 lei/lună pe perioada cursurilor ; 
- bursa de merit - 200 lei/lună pe perioada cursurilor ; 
- bursa de studiu – 150 lei/lună pe perioada cursurilor ; 
- bursa de ajutor social – 200 lei/lună pe perioada anului școlar. 
 
III. 1. Bursa de performanță 
    În conformitate cu prevederile OME 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. 
 
 2. Bursa de merit 
   Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media 
pe semestrială de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I al 
acestui an școlar (inclusiv elevii claselor a V-a și  a IX-a).   
Acte necesare pentru cererea de acordare a bursei de merit: 
- lista nominală depusă de profesorul diriginte în baza rezultatelor la învățătură obținute pe sem.I 
al anului școlar 2021-2022 
- Copie după contul IBAN al elevului ( Banca Transilvania) sau pe numele unui părinte/tutore 
legal pentru elevii cu vârsta mai mică de 14 ani. 
 
 3. Bursa de studiu 
  Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe 
membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net 
pe economie ( 1386 lei) și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au obținut media 



semestrială de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestrul I al 
anului școlar în curs. 
Acte necesare pentru cererea de acordare a bursei de studiu: 
- dosar 
- cerere tip 
- copie certificat de naștere și copie act de identitate copil 
- copii acte de identitate părinți/tutore legal 
- copii certificate de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere 
- copie după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește 
pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens 
- 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 părinți, defalcat pe fiecare lună (octombrie, noiembrie, 
decembrie 2021) 
- ancheta socială emisă de primăria localității de domiciliu 
- declarație notarială prin care se specifică numărul de persoane aflate în întreținere și veniturile 
permanente ale familiei 
- adeverinţe de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original, pe 
ultimele 3 luni: octombrie, noiembrie, decembrie 2021 ( pentru ambii părinţi) 
- copii talon pensii ( pentru ultimele 3 luni), unde este cazul; 
- Copie după contul IBAN al elevului ( Banca Transilvania) sau pe numele unui părinte/tutore 
legal pentru elevii cu vârsta mai mică de 14 ani. 
 
 4. Bursa de ajutor social 
  Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi 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 (693 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; 
b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra 
cărora a fost instituită o măsură de protecție socială; 
c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 
structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului 
sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 
pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de 
handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, 
astfel: 
I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 
II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 
III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 
VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 
VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 



VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), 
indiferent de cauză; 
IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); 
XII. boli genetice; 
XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită 
tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 
6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I—
XIII este luată în considerare. 
     Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului 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 net 
lunar al familiei 
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. 
   Acest tip de bursă se va acorda doar în condițiile suplimentării bugetului actual!  
 
Actele necesare pentru obținerea bursei sociale: 
Bursa de ajutor social-venit mic 
- dosar 
- cerere tip 
- copie certificat de naștere și copie act de identitate copil 
- copii acte de identitate (ambii părinţi, unde e cazul) 
- 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; 
- copie după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește 
pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens 
- adeverinţă salariu net, defalcat pe fiecare lună, pentru perioada ianuarie-decembrie 2021, 
inclusiv valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul 
- adeverinţă şomaj pe ultimele 12 luni sau adeverinţă ajutor social pe ultimele 12 luni 
- copie cupoane pensie, unde e cazul 
- adeverinţe de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original, pe 
ultimele 12 luni (ianuarie – decembrie 2021) ( pentru ambii părinţi) 
- ancheta socială emisă de primăria localității de domiciliu 
- declarație notarială prin care se specifică numărul de persoane aflate în întreținere și veniturile 
permanente ale familiei 
- copie după contul IBAN al elevului ( Banca Transilvania) sau pe numele unui părinte/tutore 
legal pentru elevii cu vârsta mai mică de 14 ani. 
 
Bursa de ajutor social - orfan 
- cerere tip 
- copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil 
- copie act de deces 



- copie după contul IBAN al elevului ( Banca Transilvania) sau pe numele unui părinte/tutore 
legal pentru elevii cu vârsta mai mică de 14 ani. 

 
Bursa de ajutor social - medicală 
- dosar 
- cerere tip 
- copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil 
- copie act de identitate părinte/tutore legal 
- certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de 
la cabinetul școlar 
- copie după contul IBAN al elevului ( Banca Transilvania) sau pe numele unui părinte/tutore 
legal pentru elevii cu vârsta mai mică de 14 ani. 
 
  
 

 

 

 

 


