
 

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA 

 BURSELOR ȘCOLARE 
în anul școlar 2022-2023  

 
Până la 28 septembrie 2022 se primesc documente pentru acordarea burselor, 

după cum urmează: 

1.  Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin 

unul din cazurile următoare: 

 au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor 

școlare organizate de minister;  

 s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E. pentru 

competițiile internaționale; 

 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 M.E.; 

 au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la 

care participă loturile naționale ale României.  

Lista competițiilor pentru care se acordă bursele de performanță este 

aprobată și publicată anual de Ministerul Educației. 

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui 

în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție, elevilor din clasele terminale ale 

învățământului liceal, bursa de performanță se acordă începând cu luna 

următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. 

Pot primi bursă doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul 

cursurilor din anul școlar anterior. 

Bursele de performanță se acordă la propunerea dirigintelui, pe baza 

rezultatelor obținute, atestate prin copii certificate cu originalul la nivelul unității 

de învățământ de pe documentul doveditor pentru componența lotului de 

pregătire sau de pe diplomele obținute la competiții, nefiind condiționate de 

depunerea unei cereri în acest sens. 

Elevii nominalizați vor depune copie a unui document din care să reiasă 

IBAN-ul, care trebuie să fie deschis pe numele beneficiarului.  

 
2. Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI-a – a XII-a, care se 

încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:  

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

mult 20 absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția 

elevilor din clasa a IX-a; 



 au obținut media de admitere în învățământul liceal de cel puțin 9,50 și 

au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior – 

pentru elevii din clasa a IX-a;  

 au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul 

învățământului vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale 

organizare de M.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 M.E. 

Lista competițiilor pentru care se acordă bursele de merit este aprobată și 

publicată anual de Ministerul Educației. 

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

s-au obținut rezultatele. Prin excepție, elevilor din clasele terminale ale 

învățământului liceal, bursa de merit se acordă începând cu luna următoare 

obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. 

Pot primi bursă doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul 

cursurilor din anul școlar anterior. 

Bursele de merit se acordă la propunerea dirigintelui, pe baza rezultatelor 

obținute, atestate prin copii certificate cu originalul la nivelul unității de 

învățământ de pe diplomele obținute la competiții, nefiind condiționate de 

depunerea unei cereri în acest sens. 

Elevii nominalizați vor depune copie a unui document din care să reiasă 

IBAN-ul, care trebuie să fie deschis pe numele beneficiarului.  

2. Bursa de studiu se acordă elevilor din clasele a V-a – a XII-a în funcție de 

veniturile familiei și de rezultatele obținute la învățătură. Bursa de studiu se 

acordă la cerere 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 se încadrează în cel puțin unul din cazurile 

următoare:  

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

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

din clasele a V-a și a IX-a;  
 au obținut în clasa a IV-a, calificativul foarte bine la toate disciplinele 

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

anterior, pentru elevii din clasa a V-a;  

 au obținut media de admitere în învățământul liceal de cel puțin 7,50 și 

au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior – 

pentru elevii din clasa a IX-a. 

 Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal 

instituiți ai elevilor minori depun la secretariatul colegiului o cerere însoțită de 

acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, până la 28 septembrie 



2022. 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, cu excepția burselor școlare și 

universitare. 

3. Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația 

materială a familiei sau a susținătorilor legali. Elevii care acumulează 10 absențe 

nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă. 

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi:  

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

membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare  cererii, mai mare de 50% din 

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

economie în vigoare la data depunerii cererii. 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, cu excepția burselor școlare și universitare. 

b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru 

care instanța de tutelă a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur 

părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt 

părinte – pensie de întreținere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat 

de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită 

o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, 

acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; 

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; 

d) elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o 

unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind 

condiționată de venitul net al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege 

comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative.  

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza 

certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în 

grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei. 

Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social litera b) și c) poate 

fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, prin adăugarea acelor elevi care fac 

dovada încadrării în condițiile prevăzute. 

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

nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/208863
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/208863


Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal 

instituiți 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 ajutor social până pe 28 septembrie 2022. 

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. 

 

NOTĂ:  
 Elevii claselor a IX-a sau cei transferați, care îndeplinesc condițiile 

pentru acordarea bursei de performanță sau de merit vor prezenta dirigintelui, în 

original, o adeverință de la școala în care au funcționat în anul școlar precedent, 

din care să reiasă numărul de absențe nemotivate la sfârșitul anului școlar 2021-

2022. 
 Cererile pentru bursele de studiu și bursele de ajutor social împreună cu 

dovezile privind componența familiei și de venit, se vor depune la secretariatul 

colegiului, într-un dosar cu șină. Actele de identitate vor fi prezentate și în 

original.  

 Dosarele incomplete vor fi respinse. 

 Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație, 

iar plata acestora se va face în conturile deschise pe numele beneficiarilor 

(elevilor), pentru care se va atașa copie a IBAN-ului. 
 

Director,  

 

Profesor Virginia Mîndruță-Tănăsescu 


