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CRITERII GENERALE PENTRU ACORDAREA BURSELOR CONFORM OMECTS nr. 5576/2011  

ŞI APROBATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 156 

 

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi: 
 

ORFANI 
Criterii Dosarul trebuie să conţină: 

- unul sau ambii părinţi decedaţi 

 

- cerere de acordare a bursei (cerere tip de la 

secretariat) însoțită de CI solicitant 

- copie certificat naştere copil 

- copie certificat deces al părintelui decedat 

- dosar (plastic cu sina) 
 

BOLNAVI 
Criterii Dosarul trebuie să conţină: 

- elevul care se află în evidenţele dispensarelor şcolare 

sau de specialitate 

- acordarea burselor pentru motive medicale se face 

numai pe baza certificatului eliberat de medicul 

specialist şi avizat de medicul de familie sau medicul 

de la cabinetul şcolar 

- certificatul medical pentru bursa de boală trebuie sa 

aibă timbru sec sau scutire de timbru cu parafă 

- ancheta medicală de la medicul de familie 

- cerere de acordare a bursei (cerere tip de la 

secretariat) însoțită de CI solicitant 

- copie certificat naştere copil 

- certificat medical în original 

- ancheta medicală de la medicul de familie 

- dosar (plastic cu sina) 

 

ELEVII PROVENIŢI DIN FAMILII CU VENITURI MICI 
Criterii Dosarul trebuie să conţină: 

1. nu realizează un venit mediu lunar, pe ultimile 12 

luni, pe membru de familie mai mare de 50% : 

- din salariul minim net pe economie 1386 lei (brut 

2300 lei),  (SEM. I = 693 lei; SEM. II = 693 lei),  

sau 

- din salariul minim net pe economie cu studii 

superioare 1413 lei (brut 2350 lei),  (SEM. I = 707 lei; 

SEM. II = 707 lei), 

sau 

- din salariul minim net pe economie din construcții 

1774 lei (brut 3000 lei),  (SEM. I = 887 lei; SEM. II = 

707 lei), 

2. la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru 

de familie, se iau în calcul toate veniturile cu carater 

permanent realizate de membrii familiei inclusiv 

alocaţia suplimentară pentru copii 

3. nu deţin terenuri agricole în zonele colinare sau de 

şes, şi în zonele montane şi  nu au firme 

4. se acorda bursă de ajutor social ocazional, o dată 

pe an, elevilor ale căror venituri nete lunare pe 

membru de familie nu depăşesc 75% : 

- din salariul minim net pe economie 1386 lei (brut 

2300 lei),  (SEM. I = 1040 lei; SEM. II = 1040 lei), 

cumulat cu criteriul 2 şi 3 

- cerere de acordare a bursei (cerere tip de la 

secretariat) însoțită de CI solicitant 

- copie certificat naştere al elevului, precum şi ai 

tuturor copiilor preşcolari şi şcolari existenţi în 

familie 
- adeverinţă de elev pentru copiii şcolarizaţi din 

familie 
- adeverinţă* de venit net pe pe ultimele 12 luni 

(sem. I – septembrie 2020 – august  2021); (sem. II 

- februarie  2021 – ianuarie 2022) pentru membrii 

familiei încadraţi în muncă sau copie după 

talonul de pensie pe ultimele 12 luni (pentru 

familiile cu venituri)  

*NOTĂ: se va specifica pe adeverință dacă este 

angajat cu salariul minim pe economie cu studii 

superioare sal. brut 2350 lei sau este angajat în 

construcții sal. brut 3000 lei. 

- declaraţie de la notariat autentificată din care să 

reiasă că nu realizează venituri (pentru familiile 

fără venituri) 

- adeverinţă de la şomaj (pentru familiile fără 

venituri) 

- adeverinţă de ajutor social de la Primăria de 

sector (pentru familiile fără venituri) 

-certificat de la Administrația Finanţelor Publice 



 

sau 

- din salariul minim net pe economie cu studii 

superioare 1413 lei (brut 2350 lei),  (SEM. I = 1060 

lei; SEM. II = 1060 lei), cumulat cu criteriul 2 şi 3 

sau 

- din salariul minim net pe din construcții 1774 lei 

(brut 3000 lei),  (SEM. I = 1031 lei; SEM. II = 1060 

lei), cumulat cu criteriul 2 şi 3 

Sector 6 din care să reiasă că nu are venituri 

impozabile 
- hotarâre de divorţ din care să reiasă cui îi este 

încredinţat copilul (acolo unde este cazul) 

- dosar (plastic cu sina) 

 
 

 BURSELE DE AJUTOR SOCIAL NU SE ACORDĂ ELEVILOR AFLAŢI ÎN 

URMĂTOARELE SITUAŢII: 

 Elevilor care repetă anul şcolar, cu excepţia celor determinate de cauze medicale 

 Elevii care în semestrul anterior au avut două sau mai multe corigenţe, 

 Elevii cărora li se scade nota la purtare sub 10(zece) sau care nu mai au la purtare 

calificativul Foarte Bine 

 

 

SEM. I 

TERMEN DEPUNERE DOSAR :  14 - 25 SEPTEMBRIE 2021 

 

SEM. II 

TERMEN DEPUNERE DOSAR :  08 - 19 FEBRUARIE 2021 
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Prof. Pușcaș Ionel 
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BURSELE DE PERFORMANŢĂ, se acordă elevilor: 

Criterii Observaţii 

- elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele 

naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale 

(M.E.); 

- elevii care s-au calificat în loturile de pregătire 

organizate de M.E. pentru competiţiile internaţionale; 

- elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele 

naţionale ale competiţiilor /concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific, la 

nivel naţional, organizate de M.E. 

- bursele de performanţă se acordă pe perioada anului 

şcolar care urmează anului în care s-au obţinut 

rezultatele menţionate în coloana criterii 

- în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde 

bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai 

mică decât 10. 

DOSARUL trebuie să conţină: 

-cerere de solicitare a bursei - de la secretariat, 

însoțită de CI solicitant si certificat nastere elev. 

-acte doveditoare pentru criteriile menționate: 

copie diploma, copie calendar in care figurează 

concursul/ olimpiada (prima pagina+ pag unde 

este trecut concursul / olimpiada+ pag cu 

domeniul din care face parte concursul / 

olimpiada+ ultima pag din calendar) 

-dosar plastic cu șina 
 

BURSELE DE MERIT, se acordă elevilor: 

Criterii Observaţii 

Criterii generale: 

1. elevii care au oţinut cel puțin media generală 8,50 

şi nota 10 purtare în anul şcolar anterior, respectiv în 

semestrul I al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în 

clasele de început ale învăţământului gimnazial (cls. V) 

2. elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele 

judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de M.E. 

3. elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele 

judeţene ale competiţiilor /concursurilor cultural-

artistice, cu caracte sportiv sau tehnico-ştiinţific, la 

nivel naţional, organizate de M.E. 

Criterii specifice: 

1. să nu aibă nici o absenţă nemotivată 

2. media 8 inclusiv la limba română şi matematică 

- bursele de merit se acordă începând cu semestrul al 

II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale 

învăţământului gimnazial (cls V), respectiv începând 

cu semestrul I, pentru elevii aflaţi deja în 

învăţământul gimnazial 

- lista elevilor care beneficiază de bursele de merit 

este revizuită în funcţie de modificările intervenite în 

situaţia şcolară a elevilor 

- bursele de merit se acordă pe perioada anului şcolar 

care urmează anului în care s-au oţinut rezultatele 

menţionate în coloana criterii la punctul 2 şi 3 

- în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde 

bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai 

mică decât 10 

-Important! Elevii nou veniti în anul școlar 2020-

2021 depun cerere la secretariat și anexează copie 

după foaia matricolă eliberată de unitatea școlară de 

unde au venit prin transfer (copia se poate anexa și de 

către secretariat). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BURSELE DE STUDIU, se acordă elevilor: 

Criterii Observaţii 

- elevii care provin din familii cu venit lunar mediu pe 

membru de familie pe ultimele 3 luni  (sem. I  iunie-

august 2021; sem. II noiembrie – decembrie 2021- 

ianuarie 2022) cel mult egal cu salariul minim pe 

economie 2300 lei sau salariul minim pe economie cu 

studii superioare  2350 lei lei sau salariul minim pe 

economie în construcții  3000 lei care îndeplinesc 

simultan condiţiile: au media generală 7 şi nota 10 la 

purtare în semestrul anterior celui în care se acordă 

bursa 

 

 

- bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în 

funcţie de modificările ntervenite în veniturile nete 

ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor 

- bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al 

II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale 

învăţământului gimnazial (cls V), respectiv începând 

cu semestrul I, pentru elevii aflaţi deja în 

învăţământul gimnazial 

DOSARUL trebuie să conţină: 

-cerere de solicitare a bursei - de la secretariat, 

însoțită de CI solicitant si certificat nastere elev 

-acte doveditoare pentru criteriile menționate 

NOTĂ: se va specifica pe adeverință dacă este 

angajat cu salariul minim pe economie cu studii 

superioare, 2350 lei sau este angajat în construcții sal. 

brut 3000 lei. 

- dosar plastic cu șina 
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TERMEN DEPUNERE DOSAR :  14 - 25 SEPTEMBRIE 2021 

 

SEM. II 

TERMEN DEPUNERE DOSAR :  08 - 19 FEBRUARIE 2021 
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