
 

 
Nr. ______/10.01.2022 

CRITERII GENERALE PENTRU ACORDAREA BURSELOR  

CONFORM OME nr. 5870/22.12.2021  
 

BURSELE DE PERFORMANŢĂ, se acordă elevilor: 

Criterii Observaţii 

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

naţionale ale competițiilor şcolare naţionale organizate de 

Ministerul Educaţiei (M.E.) – art. 5 lit. a); 

 

2. elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate 

de M.E. pentru competiţiile internaţionale – art. 5 lit. b); 

 

3. 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. – art. 5 lit. c); 

 

4. elevii care au obţinut locurile I, II sau III la competițiile 

sportive internaționale la care participă loturile naționale ale 

României – art. 5 lit. d). 

 

-lista competițiilor școlare naționale și lista competițiilor/concursurilor pentru acordarea burselor de 

performanță este aprobată și publicată de M.E. 

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

rezultatele dovedite cu copii ale diplomelor (ex: pentru diplomele obținute în anul școlar 2021-2022 se 

acordă bursă de performanță în anul școlar 2022-2023), competițiile din anul școlar 2020-2021 au fost 

prorogate pentru anul 2021-2022 conf OMEC nr.5924/03.11.2020. 

- primesc bursă de performanță doar elevii promovați. 

 

DOCUMENTE necesare: 

-documentul care atestă rezultatul obținut conform criteriilor – în copie și original (va fi certificat 

”conform cu originalul” la nivelul școlii). 

- copie listă in care figurează competiția/ concursul/ olimpiada aporbată de M.E. (prima pagina+ 

pag. unde este trecută competiția/ concursul / olimpiada și după caz,  pag. cu domeniul din care 

face parte competiția/ concursul / olimpiada+ ultima pag a listei) 

-managerii claselor pregătitoare – a VIII-a primesc toate documentele și propun Consiliului de 

Administrație al unității școlare, acordarea bursei de performanță. 
 

BURSELE DE MERIT, se acordă elevilor: 

Criterii Observaţii 

 

Criterii generale: 
1. elevii care au oţinut media generală cel puțin 9,50 şi au 

acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru în 

anul şcolar anterior, cu excepția clasei a V-a – art. 8 lit. a); 

 

2. au oţinut media generală cel puțin  9,50 şi au acumulat 

cel mult 10 absențe nemotivate pe semestrul I al anului 

şcolar pentru elevii clasei a V-a – art. 8 lit. b); 

 

 

- bursele de merit se acordă pe baza mediei generale obținute în anul școlar anterior și a cel mult 10 

absențe nemotivate pe semestru; 

 - se acordă bursă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu 

semestrul I, pentru elevii aflaţi deja în învăţământul gimnazial 

- lista elevilor care beneficiază de bursele de merit este revizuită semestrial, în funcţie de modificările 

intervenite în situaţia şcolară a elevilor  

DOCUMENTE necesare pct. 1 și 2: 

- managerii claselor transmit  spre aprobare Consiliului de Administrație al școlii tabele cu elevii care 

se încadrează pentru obținerea bursei de merit. 

-Important! Elevii nou veniti beneficiază de burse de merit în baza mediei generale conform 

adeverinței de studii/ foaie matricolă eliberată de unitatea școlară de unde a venit prin transfer cu 



 

 

 

3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale 

competițiilor şcolare naţionale organizate de M.E. – art. 8 lit. 

d); 

 

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

judeţene ale competiţiilor /concursurilor cultural-artistice, cu 

caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific, la nivel naţional, 

organizate de M.E. . – art. 8 lit. e); 

 

 

condiția să fie depusă la unitatea noastră școlară în primele 10 zile de la începutul semestrului. 

 

- lista compețiilor școlare naționale și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv 

sau tehnico-științific pentru care se acorda burse de merit pentru punctul 3 și 4, este aprobată și 

publicată de M.E.  

- bursele de merit se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut 

rezultatele menţionate în coloana criterii la punctul 3 şi 4 

DOCUMENTE necesare pct. 3 și 4: 

- documentul care atestă rezultatul obținut conform criteriilor de la pct. 3 și 4 – în copie și original 

(va fi certificat ”conform cu originalul” la nivelul școlii). 

- copie listă in care figurează competiția/ concursul/ olimpiada aporbată de M.E. (prima pagina+ 

pag. unde este trecută competiția/ concursul / olimpiada și după caz,  pag. cu domeniul din care 

face parte competiția/ concursul / olimpiada+ ultima pag. a listei) 
 

BURSELE DE STUDIU, se acordă elevilor: 

Criterii Observaţii 

- elevii care provin din familii cu venit mediu net lunar pe 

membru de familie în ultimele 3 luni anterioare cererii  

(sem. I  iunie-august 2021; sem. II octombrie 2021- 

decembrie 2021) cel mult egal cu salariul minim net  pe 

economie 1524 lei care îndeplinesc simultan condiţiile: 
  
1. au obținut media generală cel puțin 7,50 şi au 

acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru, cu 

excepția clasei a V-a – art. 10 lit. a); 
 

2. au oţinut media generală cel puțin  7,50 şi au 

acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestrul I 

al anului şcolar pentru elevii clasei a V-a – art. 10 lit. b); 

- bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete ale 

familiei şi în situaţia şcolară a elevilor 

- bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv 

începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi deja în învăţământul gimnazial 

 

DOSARUL trebuie să conţină: 

-cerere de solicitare a bursei - de la secretariat sau de pe site-ul scolii, însoțită de CI solicitant si 

certificat nastere elev 

-acte doveditoare pentru stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, pentru 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară 

pentru copii 

- dosar plastic cu șina 

IMPORTANT !!!  

• Elevii care au dreptul să primească bursă de performanță, bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una dintre acestea, putând să aleagă pe cea cu o 

valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare. Opțiunea pentru una dintre cele trei burse se face in scris de către părintele elevului. 

• Elevii cu cerințe educaționale speciale au dreptul să primească bursă de performanță/ merit/ studiu/ ajutor social indiferent dacă beneficiază de o măsură de protecție 

socială. 

SEM. II 

TERMEN DEPUNERE DOSAR/ DOCUMENTE :  17 - 28 IANUARIE 2022 
Consilierea părinților și verificarea continutului dosarelor pentru acordarea burselor se face de către managerii claselor pregătitoare - VIII 

DIRECTOR, 

Prof. PUȘCAȘ IONEL 



 

 
Nr. _______/10.01.2022 

CRITERII GENERALE PENTRU ACORDAREA BURSELOR  

CONFORM OME nr. 5870/22.12.2021  

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă pentru următoarele categorii de elevi: 
 

 

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

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

luni, pe membru de familie mai mare de 50% din salariul 

minim net pe economie 1524 lei (brut 2550 lei),  (SEM. 

I = 673 lei; SEM. II = 762 lei) – art. 14 lit.a); 

- 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 

complementară pentru copii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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 1524 lei (brut 2550 lei),  (SEM. I = 1010 lei; 

SEM. II = 1143 lei). 

- cerere de acordare a bursei (cerere tip de la secretariat/ site-ul școlii) însoțită de CI solicitant 

- copie certificat naştere al elevului, precum şi a tuturor copiilor preşcolari şi şcolari existenţi în 

familie 

- adeverinţă de elev pentru copiii din familie şcolarizaţi în alte unități de învățămnânt  

- adeverinţă* de venit net pe pe ultimele 12 luni (sem. I – septembrie 2020 – august  2021); (sem. II - 

ianuarie  2021 – decembrie 2021) pentru membrii familiei încadraţi în muncă sau copie după talonul 

de pensie pe ultimele 12 luni (pentru familiile cu venituri)  

- 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 Sector 6 din care să reiasă că nu are venituri 

impozabile 

- dovada alocație complementară pentru copii 

- talon alocație suplimentară pentru copii/ extras de cont  

- hotarâre de divorţ din care să reiasă cui îi este încredinţat copilul și valoarea pensiei alimentare 

(acolo unde este cazul)  

 

*se depun la dosar aceleași acte ca pentru bursa socială de la punctul 1., respectiv, pentru familiile care nu 

realizează un venit mediu net lunar, pe ultimile 12 luni, pe membru de familie care nu depășesc 75% din 

salariul minim net pe economie. 

 

 

 



 

ORFANI sau CRESCUȚI DE UN SINGUR PĂRINTE  

sau ABANDONAȚI DE PĂRINȚI,  ASUPRA CĂRORA S-A INSTITUIT O MĂSURĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ 
Criterii Dosarul trebuie să conţină: 

1. unul sau ambii părinţi decedaţi – art. 14 lit.b); 

2. crescut de un singur părinte – art. 14 lit.b); 

3. abandonat de părinți și asupra elevului s-a instituit o 

măsură de protecție socială – art. 14 lit.b). 

 

 

- cerere de acordare a bursei (cerere tip de la secretariat/ site-ul școlii) însoțită de CI solicitant 

- copie certificat naştere copil 

- copie certificat deces al părintelui decedat 

- documente justificative pentru părintele care crește singur copilul 

- documente justificative pentru copilul abandonat  

- documente justificative pentru instituirea unei măsuri de protecție socială 
 

MOTIVE MEDICALE 
Criterii Dosarul trebuie să conţină: 

- elevi cu deficiențe/ afectări funcționale produse de boli, 

tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor 

organismului, structurate tipologic conform OMS/ 

OMMPSPV nr. 1306/ 1883 din 2016 

- cerere de acordare a bursei (cerere tip de la secretariat) însoțită de CI solicitant 

- copie certificat naştere copil 

- certificat eliberat de medicul specialist (Tip A5) și avizat de medicul de familie sau medicul de la 

cabinetul medical școlar 

 IMPORTANT!!! 

• Bursele de ajutor social se stabilesc la început de an școlar și se revizuiesc semestrial în funcție de veniturile nete lunare ale familiei. 

• Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursă de ajutor social pentru luna respectivă 

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

• Se acordă bursă de ajutor social și în perioada vacanțelor pentru: 

- elevii care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină și au acumulta cel mult 10 absențe nemotivate/ 

semestru; 

- absolvenții învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/ înv. profesional, la cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar 

de stat; 

- elevii care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

• Elevii cu cerințe educaționale speciale au dreptul să primească bursă de performanță/ merit/ studiu/ ajutor social indiferent dacă beneficiază de o măsură de protecție 

socială. 

• Cererile insotite de documentele necesare fiecarei categorii de bursa se vor depune la comisie in dosar de plastic cu sina. 

SEM. II 

TERMEN DEPUNERE DOSAR/ DOCUMENTE :  17 - 28 IANUARIE 2022 
Consilierea părinților și verificarea continutului dosarelor pentru acordarea burselor se face de către managerii claselor pregătitoare - VIII 

 

DIRECTOR, 

Prof. PUȘCAȘ IONEL 

 


