
 

 
 

ACTE  NECESARE PENTRU DOSARELE DE BURSĂ 

Burse pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022 

 
 

Perioadă de depunere  dosare – 17- 24 ianuarie 2022 

 

Lista documentelor necesare și condițiile de acordare a fiecărei burse se regăsesc  în OME nr. 5870 din 

22.12.2021 – Criterii generale acordare burse elevi, publicat in M.Of. Nr. 8 din 04 ianuarie 2022. 

Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu semestrul II al anului scolar 2021-2022. 

Click aici pentru Criterii generale acordare burse elevi   OME nr. 5870 din 22.12.2021 

Click aici pentru CERERI-BURSE-SEMESTRUL AL II-LEA – AN-SCOLAR-2021-2022 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE BURSE  CONFORM OME nr. 5870/2021 

Pentru semestrul al II-lea a alnului școlar 2021-2022 

Lista documentelor necesare și condițiile de acordare a fiecărei burse se regăsesc  în OME nr. 5870 din 

22.12.2021 – Criterii generale acordare burse elevi, publicat in M.Of. Nr. 8 din 04 ianuarie 2022. Prevederile 

prezentului ordin intra in vigoare incepand cu semestrul II al anului scolar 2021-2022. 

La secretariatul unității se vor depune dosarele pentru burse astfel: 

 Se primesc doar dosare COMPLETE pentru bursele sociale 

 Fiecare elev va depune actele intr-un dosar 

 

1. BURSE DE MERIT 

Art. 8. — (1) 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 admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din 
clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel 
puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de 
bursă de merit în semestrul al II-lea; 
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. 

http://www.cnelenacuza.ro/wp-content/uploads/2022/01/Criterii-generale-acordare-burse-elevi-..OME-nr.-5870-din-22.12.2021-.pdf
http://www.cnelenacuza.ro/wp-content/uploads/2022/01/CN-E-CUZA-CERERI-BURSE-SEM-2AN-SCOLAR-2021-2022.pdf


(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1)lit. a), b) și c) se acordă începând cu semestrul al 
II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale 
învățământului gimnazial, liceal sau profesional. 
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) 
este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 
(4) Lista competițiilor școlare naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 

sportiv 
sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin. (1) lit. d) sau e), 
este aprobată și publicată de ME. 
(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe perioada anului școlar 
care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. d) și e). 
Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), 
c), 
d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de 
învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de 
depunerea unei cereri în acest sens. 

 

Conform Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) 

lit. a), b), c), d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la 

nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui(un tabel 

nume/prenume/clasa/ media semestriala/nota la purtare /absente nemotivate) , nefiind condiționată de 

depunerea unei cereri din partea elevilor  în acest sens. 

Dirigintii care nu depun la termen documentele cerute ,raspund in mod direct de eventualele contestatii de 

primire a bursei din partea elevilor ce se incadreaza in criteriile de acordare. 

 

6.              • Bursa de studiu pentru elevi care au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat 

cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, 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. 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; 

(din documentele prezentate în dosar să reiasă faptul că venitul net pe membru de familie este mai mic 

de 1346 lei/lună; dacă vă decideți să faceți un asemenea dosar, trebuie să aduceți documente care 

atestă veniturile dv pt lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2021) . 

Art. 10. — (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 anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
a) au obținut media generală de cel puțin 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 obținut media generală de cel puțin 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 admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa 
a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 
7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de 
studiu în semestrul al II-lea. 
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție 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 legal instituiți/reprezentanții legali ai 
elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte 
care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 
(4) 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. 
Art. 11. — 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 din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau 
profesional. 



 

 
- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- Copie certificat naștere elev; 

- Copie CI elev; 

- Copie CI părinți și frați/surori 

- Copie certificat de divorț (dacă este cazul); 

- Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor  

familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocatia suplimentară pentru copii (sau 

dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc dacă este cazul); Ex: Adeverințe cu salariul net sau taloane de 

pensie pe ultimele 3 luni – de la ambii parinti; 

- Dacă unul din părinți sau ambii părinți nu lucrează vor depune (individual) declarație 

notarială din care să reiasă că  pe ultimele 3 luni nu au realizat niciun venit; 

                        -     De la ANAF (Circa Financiară) ambii parinți vor depune adeverință de venit pentru 

anul  2021 din care să reiasă că părintele nu a obținut venituri impozabile; 

                    -Taloane de alocație (pentru elev și pentru frații/surorile acestuia) sau extras de cont bancar, 

din care să reiasă valoarea alocației din ultimele 3 luni; 

                    - Copie certificate naștere frați/surori  

                    - adeverință de la școală/universitate pentru frații/surorile care au peste 18 ani; 

                    - Dacă  fratele/sora elevului lucrează se va atașa la dosar adeverința cu salariul net pe 

ultimele 3 luni, iar de la ANAF (Circa Financiară) adeverință de venit pentru anul 2021 din care să reiasă 

că fratele/sora nu are venituri impozabile. 

 Fiecare elev va depune actele intr-un dosar 

 

 

           •BURSA SOCIALA 

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 lunare ale familiei. 
(2) Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna 
respectivă. Art. 14. — (1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la 
cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din 
învățământul preuniversitar de stat: 

 
 

Elevii care acumuleaza 10 absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa de ajutor social 

pentru luna respective. 

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de 

medicul specialist (tip A5) si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar, 

respectiv a certificatului de incadrare in grad de handicap, fara a fi conditionata de venitul 

net lunar al familiei. 

 

 

 



 -Bursa de venituri mici : pentru elevii 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. 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 pe 

tot parcursul anului 2021, (venitul pe membru de familie a fost mai mic de 680 de lei) ; 

- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- Copie certificat naștere elev; 

- Copie CI elev, părinți și frați/surori 

- Copie certificat de divorț (dacă este cazul); 

- Acte doveditoare, în original, privind veniturile pe ultimele 12 luni anterioare 

depunerii dosarului : 

                                 • adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 12 luni (sau dupa caz: 

talon pensie, ajutor şomaj, etc),  – de la ambii părinți ; 

                                 • alocația suplimentară pentru copii (dacă este cazul); 

                                 • dacă unul din părinți sau ambii părinți nu lucrează vor depune (individual) 

declarație notarială din care să reiasă că în ultimele 12 luni nu au realizat niciun venit; 

- Adeverință de la Primărie din care sa reiasă că părintele nu deține terenuri agricole cu  

suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40 000 mp, în zonele montane – 

pentru ambii părinți; 

- De la ANAF (Circa Financiară ) ambii părinți vor depune adeverință de venit 

pentru anul 2021 (din care să reiasă că părintele nu a obținut venituri impozabile); 

- Copie certificate naștere frați/surori  

- adeverință de la școală/universitate pentru frații/surorile care au peste 18 ani; 

- Taloane de alocație (pentru elev și pentru frații acestuia) sau extras de cont bancar cu  

valoarea alocatiei din ultimele 12 luni; 

- Dacă fratele/sora elevului lucrează se va atașa la dosar adeverință cu salariul net pe  

ultimele 12, adeverință de venit pentru anul 2021 de la ANAF  (Circa Financiară) din care să reiasă că 

fratele/sora nu are venituri impozabile, iar de la Primărie adeverință din care să reiasă că fratele/sora nu 

deține terenuri; 

 Fiecare elev va depune actele intr-un dosar 

 

           

            • BURSA SOCIALA - Bursa de orfani sau crescuți de un singur părinte sau 

elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială 
- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- copie certificat nastere elev și CI pentru elevii care au peste 14 ani; 

- copie certificat deces parinte – pentru copiii orfani; 

- documente justificative pentru elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost 

instituită o măsură de protecție socială; 

- declarație notarială prin care declară că celălalt părinte nu contribuie în nici un fel la 

cresterea copilului și că nu este căsătorit. 

- Fiecare elev va depune actele intr-un dosar 

 

           • BURSA SOCIALA-  Bursa medicală 

Articolul 14 
a) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi 

funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, 

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de 

încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările 

şi completările ulterioare, astfel: 



I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale 

globale; II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale; 

III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;  
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale; V. 

boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale; 
 

VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;  
VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;  
VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de 

cauză; IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării; 

X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;  
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi 

metastazele); XII. boli genetice; 

XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;  
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat 
pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se 
înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare; 

 
- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- copie certificat nastere elev sau CI pentru elevii care au peste 14 ani; 

- certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul defamilie/medicul 

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

fi condiționată de venitul net lunar al familiei 

- Fiecare elev va depune actele intr-un dosar  

 

          

 

 

  • BURSA SOCIALA-  

 Bursa  mediul  rural, elevii care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au 

posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu 
              Acte necesare pentru bursă: 

- Cerere tip (primită de la profesorul diriginte); 

- Copie certificat naștere elev; 

- Copie CI elev și copie CI părinte  

- declar pe propria răspundere că în comuna de domiciliu nu funcţionează nicio unitate 

de învăţământ cu nivel liceal şi nu deţinem o altă locuinţă într-o localitate în care 

există unitate de învăţământ cu nivel liceal.(se completeaza de ambii parinti).      

-  Fiecare elev va depune actele intr-un dosar  

 

       

 

 

Notă. 

 
            - Dacă de la ANAF (Circa Financiară ) nu vi se eliberează adeverinta de venit  la 

momentul solicitării veti depune la dosar copie de pe bonul de înregistrare urmând  să aduceti 

această adeverintă,  în original, în momentul în care o veti ridica. 

 Fiecare părinte precum și fratele/sora cu vârstă de peste 18 ani care 

lucrează sau care nu este elev (ă)/student(ă) va solicita propria adeverintă de venit  

               

 



 DOSARELE  INCOMPLETE  VOR  FI  RESPINSE 

 

 

 
ART. 17 

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii 

şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe 

perioada pregătirii practice. 

ART. 18 

(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare 

mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 

#M2 

(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de 

performanţă sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine 

bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. 

#B 

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de 

performanţă, cât şi bursă de merit, 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. 

#M3 

(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu 

bursa de studiu 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 1094 DIN 6 OCTOMBRIE 2021 

 

    Începând cu sem.II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de 

performanță, de merit,de studiu și de ajutor social de care pot beneficia elevii 

este de: 

a) 500 lei, pentru bursa de performanță 

b) 200 lei, pentru bursa de merit 

c) 150 lei, pentru bursa de studiu 

d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social 



BURSA PROFESIONALĂ 

(1) Elevii din învățământul profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională și de sprijinul 
financiar prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului 
sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de 
liceu", cu 
modificările ulterioare. 

 

(2) Elevii din învățământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia și de 
burse de performanță sau burse de merit, conform prevederilor Ordinului ministrului educației, 
cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare. 

 

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (11) și care au dreptul să primească atât bursă de 
performanță, cât și bursă de merit trebuie să opteze, dintre acestea două, pentru cea cu valoare mai 
mare sau care se acordă pentru o perioadă de timp mai îndelungată. 

 

(4) Beneficiarii Programului național de protecție socială "Bursa profesională" nu pot beneficia în 
același timp și de bursă socială. 

 

(5) Elevii din învățământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanțată total sau 
parțial din bugetul Ministerului Educației Naționale, trebuie să opteze pentru această bursă sau pentru 
bursa profesională. 

 

(1) Beneficiarii programului "BANI DE LICEU" nu pot beneficia și de bursă socială, în același timp. 
 

Art. 12. – Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și 

susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii 

practice. 

Art. 13. – (1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare 

sau care se acordă pentru o mai mare perioada de timp. 

(2) Prin excepție de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gq4tsobq/hotararea-nr-1488-2004-privind-aprobarea-criteriilor-si-a-cuantumului-sprijinului-financiar-ce-se-acorda-elevilor-in-cadrul-programului-national-de-protectie-sociala-bani-de-liceu?d=2018-09-24
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dgmbvgm/ordinul-nr-5576-2011-privind-aprobarea-criteriilor-generale-de-acordare-a-burselor-elevilor-din-invatamantul-preuniversitar-de-stat?d=2018-09-24
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dknbqhayq/hotararea-nr-951-2017-privind-modalitatea-de-subventionare-de-catre-stat-a-costurilor-pentru-elevii-care-frecventeaza-invatamantul-profesional?pid=250687597&d=2018-09-24&p-250687597

