
Criterii de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 

 An școlar 2021-2022 

Semestrul al II-lea 

 

Burse de performanță: 

■ locurile I, II sau III - etape naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației/ etapele 
naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel 
național, organizate de Ministerul Educației/ competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale 
României; calificări în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale. 
*Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de 
performanță este aprobată și publicată de ME. 
Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție 
de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal, bursa de performanță se poate 
acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor obținute în semestrul I. 
Pentru bursa de performanță elevul va prezenta dirigintelui diploma obținută (copie și original) și extras de cont bancar 
(deschis pe numele elevului). 
Burse de merit:  

■ media generală de cel puțin 9,50 și cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior,  pentru elevii 
claselor VI-VIII, respectiv X-XII; 
■ media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, 
pentru elevii din clasa a V-a și a IX-a;  
Pentru bursa de merit elevul va prezenta dirigintelui extrasul de cont bancar (deschis pe numele elevului). 
Burse de studiu:  

■ pentru elevii claselor VI-VIII, respectiv X-XII: media generală de cel puțin 7,50 și cel mult 10 absențe nemotivate/ 
semestru în anul școlar anterior și venitul mediu net lunar pe membru de familie pe ultimele 3 luni anterioare cererii 
(octombrie-decembrie 2021) cel mult egal cu salariul minim net pe economie: 1524 lei, respectiv 1540 lei pentru 
salariatul care are în întreținere o persoană, 1556 lei pentru salariatul care are în întreținere două persoane, 1572 lei 
pentru salariatul care are în întreținere trei persoane, respectiv 1604 lei pentru salariatul care are 4 sau mai multe 
persoane în întreținere. 
■ pentru elevii claselor aV-a și a IX-a: media generală de cel puțin 7,50 și cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în 
primul semestru al anului școlar și venitul mediu net lunar pe membru de familie pe ultimele 3 luni anterioare cererii 
(octombrie-decembrie 2021) cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei, respectiv 1540 lei pentru 
salariatul care are în întreținere o persoană, 1556 lei pentru salariatul care are în întreținere două persoane, 1572 lei 
pentru salariatul care are în întreținere trei persoane, respectiv 1604 lei pentru salariatul care are 4 sau mai multe 
persoane în întreținere). 
*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. 
Pentru obținerea bursei de studiu, până la 31 ianuarie 2022, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții 
legali 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 studiu și extrasul de cont bancar deschis pe numele elevului.  
Burse de ajutor social:  

■ pentru 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. (1524 lei, respectiv 1540 lei pentru salariatul care are în 
întreținere o persoană, 1556 lei pentru salariatul care are în întreținere două persoane, 1572 lei pentru salariatul care 
are în întreținere trei persoane, respectiv 1604 lei pentru salariatul care are 4 sau mai multe persoane în întreținere). 
*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. 
Pentru obținerea bursei de ajutor social, până la 31 ianuarie 2022, elevii majori sau părinții/tutorii legal 
instituiți/reprezentanții legali 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 studiu și extrasul de cont bancar deschis pe 
numele elevului.  
■ pentru elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o 
măsură de protecție socială; 
Prin copil crescut de un singur părinte se înțelege copilul aflat în întreținerea unui singur părinte (autoritatea părintească 
se exercită de către un singur părinte). 
Elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun copii ale actelor doveditoare și 
extrasul de cont bancar deschis pe numele elevului. 
■ pentru elevi 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.  
■ pentru 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. 
Elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun certificatul eliberat de medicul 
specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv certificatul de încadrare în 
grad de handicap și extrasul de cont bancar deschis pe numele elevului. 

*Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 


