CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR
AN ȘCOLAR 2022-2023

Temei legal: ORDIN M.E. Nr. 5379/07.09.2022
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat
Termenul limita de predare a dosarelor pentru bursele scolare este
23.09.2022 .Cererile depuse după aceasta data vor fi respinse.
I.
●
●
●
●

BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin
unul din cazurile următoare:
Diplomă obținută la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale
organizate de ME– locurile I, II, III în anul școlar 2021-2022;
SAU
Calificari în loturile de pregătire organizate de ME pentru competițiile internaționale în
anul școlar 2021-2022;
SAU
Diplomă locurile I, II sau III la etapele naționale ale competitiilor/ concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-știintific, de nivel național,
organizate de ME în anul școlar 2021– 2022;
Diplomă locurile I,II,sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile
naționale ale României;

BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din
cazurile următoare:
a. au rezultate deosebite la învățătură: au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au
acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior (pentru elevii
claselor a VI-a, a VII-a şi a VIII-a);
b. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/ concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional,
organizate de M.E.N. în anul şcolar 2021-2022.
II.

Modalitatea de acordare:
Bursele de merit se acordă în ordine pentru:
• Elevilor care au obţinut premiul I la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare naţionale
(organizate de M.E.N.);
• Elevilor care au obţinut premiul II la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare naţionale
(organizate de M.E.N.);

• Elevilor care au obţinut premiul III la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare naţionale
(organizate de M.E.N.);
• Elevilor care au obţinut premiul I la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
M.E.N.;
• Elevilor care au obţinut premiul II la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
M.E.N.;
• Elevilor care au obţinut premiul III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
M.E.N.;
BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
a. au media generală peste 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absențe
nemotivate/semestru în anul şcolar anterior pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a şi a VIII-a și au
obținut calificativul “foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 de
absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii claselor a V-a;
b. au un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni anterioare
depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2022) cel mult egal cu salariul minim net pe
economie* (1524 lei/ membru de familie)
III.

ACTE NECESARE LA DOSAR:
1. Cererea elevului. Cerere de acordare a bursei se va completa de către unul dintre
părinţii/reprezentanții legali ai elevului (pentru elevii minori,)
2. Copia actului de identitate al elevului
3. Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi
membri ai familiei, adeverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi, surori.
4. Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale
membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi
august 2022), inclusiv alocația suplimentară pentru copii, și anume:
⮚ Adeverinţe de la ambii părinţi de la locul de muncă care să dovedească venitul brut
şi venitul net pe lunile iunie – iulie – august 2022, sau după caz copia taloanelor de
pensie pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022);
⮚ Adeverinţe de la fraţi / surori cu menţiunea că primeşte sau nu bursă şi, dacă este
cazul, cuantumul bursei, însoţite de copia certificatului de naştere / actului de
identitate;
⮚ Declaraţie notarială pentru părinții care nu lucrează ( dacă este cazul ) în care să
se specifice că nu au realizat venituri în lunile iunie – iulie – august 2022;
⮚ Declaraţie notarială (unde este cazul) în care să se specifice că membrii majori
ai familiei nu au realizat venituri în lunile iunie - iulie - august 2022;
⮚ Copie talon alocaţie pentru fiecare copil sau extras de cont pentru alocaţiile virate în
card;
⮚ Adeverinţă de la Primărie cu menţiunea că beneficiază sau nu de alocaţie
suplimentară şi cuantumul acesteia;
⮚ Pentru cazurile speciale (părinţi divorţaţi) declaraţie notarială din care să rezulte
faptul că nu primesc pensie alimentară şi nici nu au deschis proces peboli ale

structurii funcțntru obţinerea acesteia
IV.

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din
următoarele categorii:

a) elevi proveniţi din familii cu venituri mici care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12
luni (septembrie 2021-august 2022), mai mare de 50% din salariul minim NET pe economie
(SĂ NU DEPĂŞEASCĂ SUMA DE 762 LEI/MEMBRU DE FAMILIE)
2. adeverință fiscală pentru părinți și pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani
și nu sunt elevi/studenți din care să rezulte că nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă
mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane.
b) Orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de parinți 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.1306/1.883/2016:
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. bolii 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;(bursa medicală)
Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de
medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;
ACTE NECESARE PENTRU :
● Burse orfani sau crescuți de un singur părinte
⮚
Cerere de acordare a bursei se va completa de către unul dintre
părinţii/reprezentanții legali ai elevului (pentru elevii minori);
⮚
Copie certificat de deces părinte;
⮚ Copie certificat de naştere elev;
⮚ Copie hotărâre de divorț din care să rezulte tutela unică
⮚ Alte documente justificative;

● Burse medicale:
⮚ Cerere de acordare a bursei se va completa de către unul dintre părinţii/reprezentanții
legali ai elevului (pentru elevii minori);
⮚
Certificat medical format A5 eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de
familie/medicul de la cabinetul şcolar.
● Burse venituri mici
⮚
Cerere de acordare a bursei–se va completa de către unul dintre părinţii/ tutorele
elevului pentru elevii minori);
⮚
Copii ale certificatelor de naştere pentru copiii minori, necesare pentru stabilirea
numărului membrilor familiei;
⮚
Adeverinţe de la ambii părinţi care să dovedească venitul brut şi venitul net pe
ultimele 12 luni: pentru sem. I (sept. 2021 - august 2022);
⮚
Adeverinţe de la fraţi / surori cu menţiunea că primesc sau nu bursă şi
cuantumul bursei, însoţite de copie a certificatului de naştere sau carte de identitate;
⮚
Declaraţie notarială ( unde este cazul ) în care să se specifice că membrii majori
ai familiei nu au realizat venituri în ultimele 12 luni (perioada septembrie 2021 - august
2022);
⮚
Adeverinţă eliberată de organul fiscal care să ateste faptul că familia nu deţine
terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes şi de
40.000 mp în zonele montane;
⮚
Copie talon alocaţie pentru fiecare copil sau extras de cont pentru alocaţiile virate
în card;
⮚
Adeverinţă de la Primărie cu menţiunea că beneficiază sau nu de alocaţie
suplimentară şi cuantumul acesteia;
⮚
Pentru cazurile speciale (părinţi divorţaţi) declaraţie notarială din care să rezulte
faptul că nu primesc pensie alimentară şi nici nu au deschis proces pentru obţinerea
acesteia.
ALTE MENŢIUNI:
⮚ 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 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.
⮚ Lista elevilor care beneficiaza de bursele de ajutor social poate fi revizuita lunar,
la cererea beneficiarilor, dupa cum urmeaza: se adauga listei beneficiarilor de
burse sociale acei elevi , care fac dovada incadrarii in conditiile prevazute.
⮚ Elevii care cumuleaza 10 sau mai multe absente nemotivate intr-o luna nu

primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiva.
⮚
Pentru bursa de merit nu se depun cereri. La nivelul unității se va realiza o listă cu elevii din ciclul
gimnazial și liceal care au medii peste 9,50 si nota la purtare 10.

Pentru cei care schimba conturile, vor fi deschise doar la BCR, BRD, ING, BT si
RAIFEISSEN BANK unde Școala Gimnazială Nr. 156 are deja conventii.
Elevii care au avut corigente sau situatii neincheiate la sfarsitul anului scolar 2021-2022 nu
mai pot beneficia de bursa sau daca nota la purtare este mai mica de 10.
Actele pentru toate categoriile de burse vor fi puse intr-un dosar. Actele se vor aseza in
ordinea mentionata mai sus.
Raspunderea privind lipsa unor acte sau documente necesare acordarii burselor revine in
exclusivitate parintilor. Dosarele se depun la DIRINGINTI.

Director,
Prof. Grigorcea Daniela Iuliana

