
ÎN VEDEREA ACORDARII BURSELOR ŞCOLARE DE PERFORMANȚĂ, 

OLIMPIADE/ CONCURSURI 

ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

Condiții de acordare a burselor de performanță 

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

din cazurile următoare: 

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor 
școlare naționale organizate de Ministerul Educației denumit în continuare ME 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competițiile 
internationale; 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor 
cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, 
organizate de ME; 

  

și, obligatoriu, să aibă nota 10.00 la purtare/ calificativul FB, la sfârșitul 
anului școlar 2020-2021. 

Dosarul trebuie sa cuprindă: 
1. cerere tip 

2. copii după diplomele de la etapa națională a olimpiadei sau concursului școlar 
național organizat de Ministerul Educației, locurile I, II, III, an școlar 2020 – 2021; 
3. dovada calificării în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru 
competițiile international, an școlar 2020 – 2021; 

4. copii după diplomele de la etapele naționale ale competițiilor /concursurilor 
cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – științific de nivel 
național organizate de Ministerul Educației, locurile I, II, III, an școlar 2020 – 2021; 

5. extras de cont pentru virament bancar; 

6. dosar cu sina. 

NOTĂ: 

Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista 
competiţiilor/concursurilor pentru 

care se acordă bursele de performanţă va fi actualizată şi va fi făcută publică de 
ME, anual, până la data de 1 octombrie. 

 Întrucât termenul limită de depunere a dosarelor este 24. 09. 2021, copiii 
care depun dosar pentru bursă de performanță pot solicita și alt tip de bursă ( de 
merit, de studiu, de ajutor social). 

 DOSARELE SE POT DEPUNE ZILNIC, ÎN INTERVALUL ORAR 9.00-15.00, LA 
DEPARTAMENTUL SECRETARIAT 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE: 16.09.2021 – 24.09.2021 

ÎN VEDEREA ACORDARII BURSELOR ŞCOLARE DE MERIT SI DE STUDIU 

IN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

Conditii de acordare a burselor de merit 

Bursa de merit pentru anul scolar 2021 - 2022 se acorda in limita bugetului 
aprobat, la cerere, elevilor : 

- din clasele a V -a care au obtinut media generală de cel putin 8.50 și nota 

10.00 la purtare in semestrul I , anul scolar 2021-2022, începand cu semestrul 

al II-lea 



- din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a care au obtinut media generală de cel putin 

8.50 și nota 10.00 la purtare in anul școlar 2020-2021, începand cu semestrul 

I 

Dosarul trebuie sa cuprindă: 
1. cerere tip 

2. copii după următoarele documente: CN copil, CI parinti, 
3. extras de cont pentru virament bancar 
4. dosar cu șină 
 
 

DOSARELE PENTRU BURSELE DE MERIT LE COLECTEAZĂ 
DIRIGINTELE FIECĂREI CLASE, ÎN PERIOADA 16.09.2021 – 24.09.2021 

Conditii de acordare a burselor de studiu. 

Bursele de studiu se acorda in limita bugetului aprobat, la cerere, elevilor 
care se incadreaza in urmatoarele categorii: 

1. au media generală peste 7,00 şi nota 10 purtare in semestrul anterior celui in care se 
acorda bursa (sem II , an școlar 2020-2021); 

2. au un venit lunar mediu net pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare 
depunerii dosarului( IUNIE, IULIE SI AUGUST 2021 – pentru elevii cls. VI - VIII; 
OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021- pentru elevii clasei a V-a), cel mult 
egal cu salariul minim net pe economie - 1386 lei. 

Bursele de studiu pentru elevii clasei a V-a se acorda începând cu semestrul al 
II-lea . 

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în 
veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlara a elevilor. 

ACTE NECESARE: 

1. cerere tip 

2. copia actului de identitate al elevului 

3. copie certificat divort ( daca este cazul) 

4. acte doveditoare, in original , privind veniturile cu caracter permanent ale elevilor 
familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (IUNIE, IULIE SI AUGUST 2021 
– pentru elevii cls. VI - VIII; OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021- pentru 
elevii clasei a V-a), inclusiv alocația suplimentară pentru copii (daca este cazul). 

5. dacă unul din părinți sau ambii părinți nu lucrează vor depune (individual) declarație 

notarială din care să reiasă că în lunile (IUNIE, IULIE SI AUGUST 2021 – pentru elevii 
cls. VI - VIII; OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021- pentru elevii clasei a V-a) 
nu au realizat niciun venit; 

6. de la ANAF ambii parinți vor depune adeverințe de venit pentru anul 2021 din care 
să reiasă că părintele nu a obținut venituri impozabile; 

7. 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; 

8. copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate 
pentru frații/surorile care au peste 18 ani; 

9. dacă fratele/sora elevului lucrează se va atașa la dosar adeverința cu salariul net 

pe ultimele 3 luni ( IUNIE, IULIE SI AUGUST 2021 – pentru elevii cls. VI - VIII; 
OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021- pentru elevii clasei a V-a), iar de la 



ANAF adeverințe de venit pentru 2021 din care să reiasă că fratele/sora nu are venituri 
impozabile 

10. extras de cont pentru virament bancar 

11. dosar cu sina. 

DOSARELE SE POT DEPUNE ZILNIC, ÎN INTERVALUL ORAR 9.00-15.00, LA 
DEPARTAMENTUL SECRETARIAT . 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE 16.09.2021 – 24.09.2021 

ÎN VEDEREA ACORDĂRII BURSELOR ŞCOLARE DE AJUTOR SOCIAL 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

BURSELE ŞCOLARE DE AJUTOR SOCIAL se acorda in limita bugetului 
aprobat, la cerere, elevilor care se incadreaza in una din urmatoarele categorii: 

1. ORFANI SAU BOLNAVI de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor 

şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, 
insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită 
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi 
de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism 
articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, 
talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; 
acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului 
eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 
şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. 

2. ELEVI DIN MEDIUL RURAL , care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, 

întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de 
domiciliu; 

3. ELEVI PROVENIŢI DIN FAMILII CARE ÎNDEPLINESC CUMULATIV 
URMĂTOARELE CONDIŢII: 

1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni 
(anterior depunerii dosarului), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. 
(693 lei); 

2. nu deţin 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. 

4. Se acorda bursă de ajutor social ocazional, o dată pe an, elevilor ale căror 

venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe 
economie 1386 lei (1040 lei). 

Bursele de ajutor social sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările 
intervenite în veniturile nete ale familiei. 

ACTE NECESARE PENTRU ORFANI: 

1. cerere tip 

2. copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului; 

3. copii ale certificatului/certificatelor de deces; 

4. extras de cont pentru virament bancar; 

5. dosar cu sina 

DOSARELE SE POT DEPUNE ZILNIC, ÎN INTERVALUL ORAR 9.00-15.00, LA 
DEPARTAMENTUL SECRETARIAT . 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE 16.09.2021 – 24.09.2021 



ACTE NECESARE PENTRU BURSA MEDICALĂ: 

Acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza 
certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul 
de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. 

1. cerere 

2. copia actului de identitate al elevului 

3. certificat medical emis de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul 
de la cabinetul școlar 

4. extras de cont pentru virament bancar 

5. dosar cu șină 

ACTE NECESARE PENTRU BURSE SOCIALE - ELEVII CU VENITURI MICI: 

1. cerere; 

2. copia actului de identitate a elevului sau a certificatului de naştere pentru elevii care 
au vârsta sub 14 ani; copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, 
ale celorlalţi membri ai familiei, adeverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi surori; 

3. acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare 
depunerii dosarului (1 septembrie 2020 – 31 august 2021 pentru elevii claselor VI - VIII; 
1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021 pentru elevii clasei a V-a) pentru membrii familiei 
încadrati in munca sau copie de pe talonul de pensie pe ultimele 12 luni, inclusiv 
alocația suplimentară pentru copii. 

4. adeverință eliberată de Primărie din care sa reiasă că părintele nu deține terenuri 
agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp în zonele colinare şi de şes, şi de 
40.000 mp în zonele montane; 

5. 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. 

6. adeverinta de la somaj (pentru familiile fara venituri) 

7. adeverinta de ajutor social de la Primarie (pentru familiile fara venituri) 

8. certificat de la ANAF din care sa reiasa ca nu are venituri impozabile 

9. extras de cont pentru virament bancar; 

10. dosar cu sina 

DOSARELE SE POT DEPUNE ZILNIC, ÎN INTERVALUL ORAR 9.00-15.00, LA 
DEPARTAMENTUL SECRETARIAT . 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE 16.09.2021 – 24.09.2021 

EXTRASE DIN ORDINUL Nr. 5576/2011 / 7 octombrie 2011,cu modificarile si 
completarile ulterioare 

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. 
(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. 
(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. 



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

ART. 19 Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru 
elevii prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii: 
a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la 
o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul 
Foarte bine la purtare; 
b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ 
profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat; 
c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

ART. 20 (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de 
merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu 
integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 

 

 


