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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

ANUNŢ 
Privind criteriile de acordare a burselor elevilor 

din învăţământul preuniversitar de stat pentru 

anul şcolar 2021-2022  
 

TIPUL 

BURSEI 
CONDIŢII ACTE NECESARE 

BURSELE 

  DE 

PERFORMANŢĂ 

 

 

 

 

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul 

din cazurile următoare: 

a)  locurile I, II sau III la etapele naţionale ale 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate 

de MEC/MEN; 

b)  calificat în loturile de pregătire organizate de 

MEC/MEN s-au pentru competiţiile internaţionale; 

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale 

competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 

sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, 

organizate de MEC/MEN. 

➢ se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în 

care s-au obţinut rezultatele 

➢ elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un 

semestru este mai mică de 10. 

- Cerere tip 

- Copie după diplomele 

obținute. 

- Copie după primele trei file 

ale carnetului de elev. 

- Extras de cont deschis PE 

NUMELE ELEVULUI la 

ING, în copie (școala are 

convenție cu ING și nu se 

percep comisioane) 

  

BURSELE DE 

MERIT 

 

 

 

 

 

 

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul 

din cazurile următoare: 

a) au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 

la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul 

semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de 

început ale învăţământului gimnazial; 

b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate 

de MECS; 

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale 

competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 

sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, 

organizate de MECS. 

➢ se acordă pe perioada anului şcolar care urmează 

- Cerere tip 

- Copie după diplomele 

obținute, doar pentru cei care 

au media sub 8.50, dar au 

obținut locurile I, II sau III la 

olimpiadele județene și 

concursurile școlare 

organizate de MEN/MEC.  

- Copie după primele trei file 

ale carnetului de elev. 

- Extras de cont deschis PE 

NUMELE ELEVULUI la 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

anului în care s-au obţinut rezultatele  

➢ se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii 

aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, 

respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în 

celelalte clase ale învăţământului gimnazial 

➢ Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit este 

revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite 

în situaţia şcolară a elevilor. 

➢ elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un 

semestru este mai mică de 10. 

ING, în copie (școala are 

convenție cu ING și nu se 

percep comisioane) 

 

 
 

BURSA DE 

STUDIU 

(elevilor de la 

cursurile cu 

fecvenţă din înv. 

gimnazial de stat) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se acordă elevilor: 

- care provin din familii cu un venit lunar mediu pe 

membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu 

salariul minim pe economie (1386 lei net) şi îndeplinesc 

simultan: 

1) media generală peste 7,00 şi 

2)  nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se 

acordă bursa. 

➢ Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie 

de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale 

familiei şi în situaţia şcolară a elevilor 

➢ începând cu sem.II an şcolar 2021-2022 pentru elevii 

aflaţi în clasele de început, respectiv a V-a,  

➢ începând cu sem. I an şcolar 2021-2022 pentru elevii 

din clasele a VI-a, a VII-a si a VIII-a.  

- Cerere tip  

- Adeverinţă de venit mediu 

lunar pentru perioada iunie 

2021 – august 2021  

- Documente care dovedesc 

orice venituri permanente 

(talon pensie, talon șomaj și 

alocație, burse copii aflați în 

întreținere, alocație 

suplimentară, etc.) 

- Declaraţie notarială/A.N.A.F. 

dacă nu are nici un venit pe 

perioada iunie 2021 – august 

2021 sau pe perioada în care 

nu a lucrat. 

- Copie xerox sentinţă civilă 

divorţ părinţi precum şi/sau 

declaraţie pe propria 

răspundere a unuia din 

părinţi că nu primeşte pensie 

alimentară de la celălalt 

părinte. 

- Copie certificate de naștere 

frați/surori ai/ale elevului  

- Adeverințe de elev/student 

ale fraților/surorilor cu 

mențiunea dacă beneficiază 

sau nu de bursă și suma 

acordată 

- Copie acte de identitate 

părinți 

- Extras de cont deschis PE 

NUMELE ELEVULUI  la 

ING, în copie (școala are 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

convenție cu ING și nu se 

percep comisioane)  

BURSE DE 

AJUTOR 

SOCIAL 

(elevilor de la 

cursurile cu 

frecvenţă din 

învăţământul 

preuniversitar de 

stat) 

 

 

 

 

 

Art.13 lit.a) Orfani , bolnavi (TBC, 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 HIV ori bolnavi SIDA sau 

care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă 

ori reumatism articular, handicap locomotor). 

Art.13 lit.b) 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; 

Art.13 lit.c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc 

în mod cumulat următoarele condiţii:  

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 

luni, pe membru de familie, 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 zone colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în 

zone montane.  

3. obligatoriu să fie promovaţi şi media 10 la purtare pe 

sem.I, pentru a beneficia de bursă în sem.II 

 

➢ Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în 

funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor 

legali. 

➢ Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului 

şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de 

modificările intervenite în veniturile nete lunare ale 

familiei. 

➢ se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent 

realizate de membrii familiei (salariu, pensie, alocaţie, 

indemnizaţie, burse etc.), inclusiv alocaţia suplimentară 

pentru copii. 

➢ Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, 

după caz, calificativul Foarte bine la purtare 

➢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 

Art.13 lit.a) 

- Cerere tip 

- PENTRU ORFANI: 

- Certificatul de deces al 

părintelui 

- Copie acte de identitate 

părinte/susținător 

- Extras de cont deschis PE 

NUMELE ELEVULUI  la 

ING, în copie (școala are 

convenție cu ING și nu se 

percep comisioane) 

 

PENTRU BOLNAVI (TBC, 

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 

HIV ori bolnavi SIDA sau 

care suferă de poliartrită 

juvenilă, spondilită 

anchilozantă ori reumatism 

articular, handicap 

locomotor) 

- Certificat medical cu timbru 

fiscal eliberat de medicul 

specialist şi avizat de 

medicul de familie sau 

medicul de la cabinetul 

şcolar; 

- Copie acte de identitate 

părinte/susținător; 

- Extras de cont deschis PE 

NUMELE ELEVULUI  la 

ING, în copie (școala are 

convenție cu ING și nu se 

percep comisioane) 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

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.13 lit.b) 

- Cerere tip 

- Declarație din care să 

rezulte că nu există unitate de 

învățământ în localitatea de 

domiciliu a elevului 

- Copie după primele 3 file 

ale carnetului de elev 

- Copie acte de identitate 

părinți 

- Extras de cont deschis PE 

NUMELE ELEVULUI la 

ING, în copie (școala are 

convenție cu ING și nu se 

percep comisioane) 

 

 

Art.13 lit.c) 

- Cerere tip 

- Adeverinţă de venit mediu 

lunar pentru perioada 

septembrie 2020 – august 

2021  

- Documente care dovedesc 

orice venituri permanente 

(talon pensie, talon șomaj și 

alocație, burse copii aflați în 

întreținere, alocație 

suplimentară, etc.), obținute 

în ultimele 12 luni 

a) - Declaraţie 

notarială/A.N.A.F. dacă nu 

are nici un venit pe perioada 

septembrie 2020 – august 

2021 sau pe perioada în care 

nu a lucrat. 

b) - Adeverință că nu dețin 

terenuri agricole mai mari de 

20.000 mp în zona colinară și 

de șes, sau mai mari mari de 

40.000 mp în zona montană. 

c) - Copie xerox sentinţă civilă 

divorţ părinţi precum şi/sau 

declaraţie pe propria 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

răspundere a unuia din 

părinţi că nu primeşte pensie 

alimentară de la celălalt 

părinte. 

- Copie certificate de naștere 

frați/surori ai/ale elevului.  

d) Adeverințe de elev/student 

ale fraților/surorilor cu 

mențiunea dacă beneficiază 

sau nu de bursă și suma 

acordată. 

e) Copie acte de identitate 

părinți. 

f) Extras de cont deschis PE 

NUMELE ELEVULUI  la 

ING, în copie (școala are 

convenție cu ING și nu se 

percep comisioane) 

 

 

Mențiuni  

 

- Toate documentele se vor depune într-un dosar de plastic cu șină (FĂRĂ FOLII 

DE PROTECȚIE) la dirigintele clasei, care verifică exactitatea datelor, până în 

01.11.2021. 

- Pentru deschidere cont ING PE NUMELE ELEVULUI 

 - părintele merge la orice sucursală ING cu următoarele documente: 

  - certificatul de naștere al elevului în original 

  - buletinul elevului (unde este cazul) 

  - buletinul părintelui 

  - în cazuri speciale cu orice alte acte doveditoare (sentințe, procuri notariale, 

etc......) 

- EXTRASUL DE CONT SE DEPUNE ÎN FORMAT LETRIC LA DOSAR 

 

 

Cadrul legal: OMETCS nr.5576/7.10.2011, OMETCS nr.3470/7.03.2012 care modifică 

OMECTS nr. 5576/2011. 

 


