
 

Începând cu semestrul al II-lea al anului 2021-2022 au fost modificate criteriile generale de acordare a burselor prin OME 5870 din 22.12.2021 

Bursele acordate și condițiile acordate sunt: 

 

Denumire bursă  Condiții de acordare Documente necesare obținerii bursei Observații 

Burse de merit 
200 lei 

Art. 8 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 V-a și a IX-a care au obținut 
media generală de cel puțin 9.50 și au acumulat 
cel mult 10 absențe nemotivate/semestru I al 
anului școlar curent (se revizuiesc semestrial) 

Pentru clasele a IX-a și a V-a: 
-extras cont (cont deschis pe numele 
elevului) 
 

Mediile generale vor fi 
mediile semestrului I an 
școlar 2021-2022, pentru 
clasele a IX-a și a V-a 

Burse de studiu 
150 lei 

Art. 10 din 
OME 5870 din 
2021 

Se acordă elevilor care provin din familii cu un 
venit mediu net lunar pe membru de familie, pe 
lunile octombrie-decembrie 2021 cel mult egal 
cu salariul minim net pe economie și care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
a)au obținut media generală de cel putin 7,50 și 
au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate 
/semestru în anul școlar anterior pentru clasele a 
X-a  - a XII-a 
b) au obținut media generală de cel putin 7,50 și 
au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe 
primul semestru al anului școlar 2021-2022 
pentru elevii din clasa a V-a și a IX-a. 

Cererea părintelui/elevului major de 
acordare a bursei însoțită de: 
-documente din care să rezulte venitul 
mediu/membru de familie din perioada 
octombrie-decembrie 2021 
-adeverințe de venit (adeverință de 
salariu, cupon pensie, șomaj, pensie 
alimentară, alocație copii) 
-cupon alocație suplimentară 
- adeverință frați/surori (școală sau 
facultate) cu mențiunea dacă au 
beneficiat de bursă în ultimele 3 luni 
-alte documente care atestă veniturile 
familiei 
-copii după CI sau CN al fiecărui membru 
de familie 
 -extras cont (cont deschis pe numele 
elevului) 
 

Venit minim net pe 
economie este de: 
1524 lei respectiv 
1540 lei pentru salariatul 
care are în întreținere o 
persoană  
1556 lei pentru salariatul 
care are în întreținere 2 
persoane 
1572 lei pentru salariatul 
care are în întreținere 3 
persoane 
1604 lei pentru salariatul 
care are în întreținere 4 sau 
mai multe persoane 
 
 



Bursa socială 
200 lei 

Art. 14 litera a 
din OME 5870 
din 2021 

a)elevi proveniți din familii carenu realizează un 
venit mediu net lunar, în perioada ianuarie-
decembrie 2021 pe membru de familie, mai mare 
de 50% din salariu minim net pe economie (762 
lei) 

Cererea părintelui/elevului major de 
acordare a bursei însoțită de: 
-documente din care să rezulte venitul 
mediu/membru de familie din  perioada 
ianuarie-decembrie 2021 
-adeverințe de venit (adeverință de 
salariu, cupon pensie, șomaj, pensie 
alimentară, alocație copii) 
-cupon alocație suplimentară 
- adeverință frați/surori (școală sau 
facultate) cu mențiunea dacă au 
beneficiat de bursă în ultimele 12 luni 
-alte documente care atestă veniturile 
familiei 
-copii după CI sau CN al fiecărui membru 
de familie 
-extras cont (cont deschis pe numele 
elevului) 
 
 

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

Art. 14 litera b 
din OME 5870 
din 2021 

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

Cererea părintelui/elevului major de 
acordare a bursei însoțită de: 
-certificat de deces al părintelui sau 
-hotărârejudecătorească de decădere din 
drepturi a unuia dintre părinți și 
încredințarea spre creștere și educare 
celuilat părinte sau 
-hotărâre judecătorească de instituire a 
unei măsuri de protecție socială 
-extras cont (cont deschis pe numele 
elevului) 
 
 
 
 
 

 



Art. 14 litera 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. 1306/1883/2016 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 adeverință 
tip A5 de la medicul specialist, vizată de 
medicul de familie sau medicul școlar 
-extras cont (cont deschis pe numele 
elevului) 
 

 

Art. 14 litera d 
din OME 5870 
din 2021 

d)elevii din mediu rural, care sunt școlarizați   
într-o altă localitate întrucât  nu au posibilitatea 
să studieze într-o unitate de învățămând din 
localitatea de domiciliu 

Cererea părintelui/elevului major de 
acordare a bursei însoțită de: 
-copie după cartea de identitate a 
elevului din care să reiasă domiciliul din 
mediul rural 
-extras cont (cont deschis pe numele 
elevului) 
 

 

 

Bursa de merit sau studiu se poate cumula cu bursa socială !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bursa Bani de Liceu se poate cumula doar cu bursa de merit sau bursa de studiu !!!!!!!!!!!!!!!! 

Dosarele se primesc de către diriginți. 


