
Tipuri de burse școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar: 

 

Bursa de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul 

din cazurile următoare: 

a) Au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor 

școlare naționale organizate de Ministerul Educației; 

b) S-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației 

pentru competițiile internaționale; 

c) Au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor / 

concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 

tehnico – științific, organizate de Ministerul Educației; 

d) Au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la 

care participă loturile naționale ale României. 

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în 

care s-au obținut rezultatele. 

Bursele de performanță se acordă pe baza rezultatelor obținute, atestate 

prin copii certificate conform cu originalul la nivelul unității de 

învățământ, de pe documentul doveditor, la propunerea dirigintelui, nefiind 

condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. 

Termen:  28 septembrie 

Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI-a – a VIII-a, dacă se 

încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 

a) Au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel 

mult 20 de absențe nemotivate/an în anul școlar anterior; 

b) 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 nașional, organizate de Ministerul Educației. 

Bursele de merit  se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-

au obținut rezultatele. 

Bursele de merit  se acordă pe baza rezultatelor obținute, atestate prin 

copii certificate conform cu originalul la nivelul unității de învățământ, de 



pe documentul doveditor, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate 

de depunerea unei cereri în acest sens. 

Termen:  28 septembrie 

Bursele de studii se acordă elevilor din clasele V – VIII, în funcție de 

veniturile familiei și de rezultatele obținute la învățătură. 

Bursa de studii se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu 

net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterior cererii (iunie, 

iulie, august), cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 RON) 

și care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 

a) Au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel 

mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor 

din clasa a V-a; 

b) Au obținut, în clasa a IV-a,  calificativul „foarte bine” la toate disciplinele 

de studiu și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar 

anterior; 

Pentru obținerea bursei de studiu, părinții / tutorii legal instituiți / 

reprezentanții legali ai elevilor minori depun la secretariatul unității o cerere 

însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu.  

Termen: 28 septembrie 2022 

Conținutul dosarului pentru bursa de studiu: 

- Dosar de carton cu șină; 

- Cerere tip; 

- Copie C.I. de la toți membrii familiei sau C.N. pentru membrii sub 14 ani; 

- Adeverință eliberată de unitatea școlară din care să rezulte media 

generală;  

- Adeverință cu venitul net pe ultimele 3 luni  SAU declarație notarială 

pentru cei care NU au realizat venituri pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, 

august 2022) 

- Adeverință de la administrația financiară (ANAF) că nu dețineți alte 

venituri din închirieri, terenuri agricole, alte proprietăți, etc. 

- Copii după caz: talon de pensie, șomaj, alocații de stat, alocații 

complementare, etc.; 



- Adeverință de la frați/surori școlarizați în alte unități școlare, dacă 

primesc / nu primesc bursă școlară. 

Termen:  28 septembrie 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin 

una din situațiile: 

a) Elevi proveniți din familii care nu realizează un venit net lunar pe 

membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii (septembrie 

2021 – august 2022), mai mare de 50% din salariul minim net pe 

economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie (1524 

RON); 

Conținutul dosarului: 

- Dosar de carton cu șină; 

- Cerere tip; 

- Copie C.I. de la toți membrii familiei sau C.N. pentru membrii sub 14 ani; 

- Adeverință cu venitul net pe ultimele 12 luni  SAU declarație notarială 

pentru cei care NU au realizat venituri pe ultimele 12 luni (1 septembrie – 

31 august 2022). 

- Copii după caz: talon de pensie, șomaj, alocații de stat, alocații 

complementare, etc.; 

- Adeverință de la frați/surori școlarizați în alte unități școlare, dacă 

primesc / nu primesc bursă școlară. 

Termen:  28 septembrie 

b) Elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi 

abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție 

specială, respectiv plasamentul, acordarea bursei nefiind condiționată de 

venitul net lunar al familiei; 

Conținutul dosarului: 

- Dosar de carton cu șină; 

- Cerere tip; 

- Copie C.I. / C.N. elev; 

- Copie a actului care face dovada încadrării la litera b) art.15. 

Termen:  28 septembrie 



c) Elevi care au deficiențe / afectări funcționale produse de boli, tulburări 

sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului conform Ordinului 

ministrului sănătății nr. 1306/1883/2016; 

Conținutul dosarului: 

- Dosar de carton cu șină; 

- Cerere tip; 

- Copie C.I. / C.N. elev; 

- Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) sau certificatul de 

încadrare în grad de handicap. 

Termen:  28 septembrie 

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe într-o lună nu primesc 

bursa de ajutor social pentru luna respectivă. 

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de 

merit sau cu bursa de studiu. 

Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi 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 mai 

mare. 

DOSARELE DE BURSE SE PRIMESC LA SECRETARIATUL UNITĂȚII, 

CONFORM PROGRAMULUI DE LUCRU: 

Luni  

10.00 – 12.00 

14.00 – 16.00   
Marți  

Miercuri 

Joi 

Vineri  

 


