Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 au fost modificate criteriile generale de
acordare a burselor prin OME 5870 din 22.12.2021.
Bursele acordate și condițiile de acordare sunt:
Denumire
bursă

Burse de
merit

Burse de
studiu

Condiții de acordare

Art. 8 din
OME 5870
din 2021

Art. 10 din
OME 5870
din 2021

Se acordă:
- Elevilor care au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au
acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul
școlar anterior;
- Elevilor claselor a IX-a care au obținut media generală de cel
puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe
nemotivate/semestrul I al anului școlar curent (se revizuiesc
semestrial);

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;

Documente necesare obținerii bursei

Tabel nominal cuprinzând propunerile diriginților pentru elevii care
se încadrează în condițiile de obținere a bursei

Observații
Pentru elevii
claselor X-XII,
media generală și
numărul de
absențe/semestru
din anul școlar
anterior (20202021);
Pentru elevii
claselor a IX-a,
media generală și
numărul de
absențe din
semestrul I, 20212022;

Cererea părintelui/elevului major de acordare a bursei însoțită
de:
- Adeverință cu media generală și numărul de absențe
(completată și semnată de diriginte)
- Documente din care să rezulte venitul mediu/membru de familie
din ultimele 3 luni (octombrie-decembrie 2021):
a) Adeverințe de venit (adeverință de salariu, cupon de pensie,
șomaj, etc.);
b) Adeverință de venit agricol eliberată de primărie pentru elevii
cu domiciliul în mediul rural sau adeverință cu venitul de la ANAF
pentru elevii cu domiciliul în mediul urban;
c) Cupon alocație copii;
d) Cupon alocație complementară (dacă este cazul);

Venitul minim net
pe economie este
de: 1524 lei

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 a IX-a;

Burse
sociale

Art. 14 lit. a
din OME
5870 din
2021

Art. 14 lit. b
din OME
5870 din
2021

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;

b) Elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi
abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură
de protecție socială;

e) Alte documente care atestă veniturile familiei;
f) Documente din care să rezulte numărul membrilor de familie și
calitatea lor:
 Copii după cărțile de identitate sau certificatele de naștere a
fiecărui membru de familie;
 Adeverințe de elev/student pentru frații care sunt încă la
școală;
g) Copie extras de cont elev;
Cererea părintelui/elevului major de acordare a bursei însoțită
de:
- Documente din care să rezulte venitul mediu/membru de familie
din ultimele 12 luni (ianuarie-decembrie 2021):
a) Adeverințe de venit (adeverință de salariu, cupon de pensie,
șomaj, etc.);
b) Adeverință de venit agricol eliberată de primărie pentru elevii
cu domiciliul în mediul rural sau adeverință cu venitul de la ANAF
pentru elevii cu domiciliul în mediul urban;
c) Cupon alocație copii;
d) Cupon alocație complementară (dacă este cazul);
e) Alte documente care atestă veniturile familiei;
f) Documente din care să rezulte numărul membrilor de familie și
calitatea lor:
 Copii după cărțile de identitate sau certificatele de naștere a
fiecărui membru de familie;
 Adeverințe de elev/student pentru frații care sunt încă la
școală;
g) Copie extras de cont elev;
Cererea părintelui/elevului major de acordare a bursei însoțită
de:
- Certificatul de deces al părintelui decedat
- sau Hotărârea judecătorească de decădere din drepturi a unuia
dintre părinți și încredințarea spre creștere și educare celuilalt
părinte
- sau Hotărârea judecătorească de instituire a unei măsuri de
protecție socială

50% din venitul
minim net pe
economie este
de: 762 lei

Art. 14 lit. c
din OME
5870 din
2021

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;

Cererea părintelui/elevului major de acordare a bursei însoțită
de:
- Un certificat medical de la medicul specialist, vizată de medicul
de familie sau de medicul școlar;
- Copie C.I. elev;
- Copie extras de cont;

Pentru
beneficiarii de
burse, conf. Art
14 alin. c, pentru
semestrul al II-lea
sunt valabile
documentele din
primul semestru

