
DEPUNEREA DOSARELOR DE BURSĂ

 ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

CONFORM OME 5379 /07.09.2022 

Se stabilesc la începutul anului școlar

Având în vedere Criteriile generale de acordare a burselor, aprobate prin OME 5379

/07.09.2022  , BURSELE DE MERIT (acordate în baza art. 9, 10), BURSELE DE STUDIU

(acordate în baza art. 13) și BURSELE DE AJUTOR SOCIAL (acordate în baza art. 14, art.

15 alin (1), (2), se  acoră următoarele burse școlare:

BURSA DE MERIT:

Se acordă 

-  elevilor  din  clasele  a  VI-a,  a  VII-a  și  a  VIII-a  care  au  obținut  media  generală  la

sfârșitul  anului  școlar  2021-2022 de  cel  puțin  9,50 și  au  acumulat  cel  mult  20  absențe

nemotivate în anul școlar anterior;

Bursele  de  merit  se  acordă  la  propunerea  dirigintelui,  nefiind  condiționate  de

depunerea unei cereri în acest sens. 

- Tabelul  completat  în  format  letric,  cu  semnătura  dirigintelui,  se  va  depune  la

secretariat, însoțit de :

- Certificat de naștere elev- copie

- Carte de identitate părinți – copie

- Extras de cont pentru virament bancar

Termen – 30  septembrie 2022



BURSA DE STUDIU

1. Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu lunar pe

membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim

net pe ecomonie (1524 lei), și care se încadrează în unul dintre următoarele situații: 

             - în anul școlar 2021-2022,  au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au

acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior pentru clasele a VI-a, a

VII-a și a VIII-a

                 - au obținut în clasa a IV-a calificativul ”FOARTE BINE” la toate disciplinelede

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

elevii din clasa a V-a

Acte necesare:

Adeverință cu salariul net realizat în ultimele 3 luni (01.09.2021 – 31.08.2022) - să nu 

depăşească salariul minim net pe economie pe membru de familie. (1524 lei)

- Cerere prin care se solicită bursa de studiu; 

Nu se primesc adeverinţe care nu conţin specificaţia: salariul net, ştampila şi data

eliberării.

 Talon de pensie/pensie de urmas/alocatie complementară, etc., în copie conform cu

originalul (pe lunile iunie 2022, iulie 2022, august 2022), unde este cazul;

 Copii certificate de naştere, pentru elevul care solicită bursa și pentru frații săi;

 Copii cărți de identitate părinți;

 Copie certificate de căsătorie sau hotărâre de divorț, după caz;

 Adeverinţe de elev sau student pentru fraţii mai mari;

 Părinții care nu realizează niciun venit vor completa dosarul cu adeverință de la 

Finanțe pentru anul 2022

 Anchetă socială

 Extras de cont pentru virament bancar

Părintele/reprezentantul legal al elevului va  preda dosarul dirigintelui clasei.

Termen – 30  septembrie 2022



BURSA DE AJUTOR SOCIAL  :

2.Bursele sociale se acordă pentru copii care provin din familii ai căror venit mediu lunar 

pe membru de familie pe ultimele 12 luni anterioare cererii, cel mult egal cu 50% din 

salariul minim net pe economie(762 lei),  copii crescuți de un părinte, copii aflați în 

plasament, copii care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau 

afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului

***Copii din familii cu venituri foarte mici:

 Adeverință cu salariul net realizat în ultimele 12 luni (01.09.2021 – 31.08.2022) - să 

nu depăşească 50% din salariul minim net pe economie pe membru de familie. 

(762 lei)

 Copii certificate de naştere, pentru elevul care solicită bursa și pentru frații săi;

 Copii cărți de identitate părinți;

 Copie certificate de căsătorie / hotărâre de divorț, de instituire  măsură de protecție 

socială , după caz;

 Adeverinţe de elev sau student pentru fraţii mai mari;

 Părinții  care  nu  realizează  niciun  venit  vor  completa  dosarul  cu  adeverință  de  la

Finanțe pentru anul 2022. 

 Anchetă social 

 Declarație pe proprie răspundere

 Extras de cont pentru virament bancar

***Copii crescuți de un părinte, copii aflați în plasament

- nu este conditionat de venituri;

- Copii certificate de naştere, pentru elevul care solicită bursa;

- Copii cărți de identitate părinte;

           - extras de cont pentru virament bancar

– certificat de deces.

–



***De boală:

      - nu este condiționat de venituri

      - copie dupa certificatul de nastere; 

  - certificat medical in original eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de 
familie/ medicul de la cabinetul medical; 

  -copie C.I. / B.I. parinte / tutore; 

      - extras de cont pentru virament bancar

Părintele/reprezentantul legal al elevului va  preda dosarul dirigintelui / învățătorului 

clasei.

Termen – 30  septembrie 2022



NOTĂ:

1.  La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu

caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;

Dosarele sau cererile însoțite de documente privind revizuirea burselor de studiu și de

ajutor social se vor preda diriginților/învățătorilor.

Diriginții/învățătorii,  după  verificare  dosarelor  privind   încadrarea  în  criteriile  de

acordare specifice fiecarui tip de bursă, le vor depune, însoțite de tabelul centralizator, comisiei

de acordare a burselor școlare constituite la nivelul unității de învățământ, până la data de 30

septembrie 2022.


