
 

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU 
ANUL ȘCOLAR 2021– 2022 

SEMESTRUL I 
(stabilite în Consiliul de administrație al unității) 

Conform Ordin 5576/2011 cu modificările ulterioare 
 

1. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiții: 

  au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în anul școlar 2020 –  
  2021; 

  au venit lunar brut pe membru de familie, pe ultimele șase luni anterioare 
  depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (2230 
  lei brut, respectiv 1346 lei net); 

  
 Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în functie de modificările 
intervenite în veniturile familiei și în situația școlară a elevilor. 
 Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii 
aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial și liceal, respectiv cu 
semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase. 
 
 Acte necesare: 
           Bursele de studiu se acorda la cerere, iar dosarul trebuie sa conțină:  

 cerere; 
 copia actului de identitate al elevului; 
 copii xerox certificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale 

celorlalți membri ai familiei; 
 acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale 

membrilor familiei pe ultimele trei luni (adeverință salariat/pentru fiecare 
membru) anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară 
pentru copii: 

• Cupoane pensie, somaj, pensie de urmaș 
• Adeverință de la Administrația Financiară 

• Adeverinta de la Primărie cu suprafețele agricole deținute 
• Declaratii notariale pentru cei care nu realizeaza nici un venit pe 

ultimile 3 luni (iunie, iulie,  august 2021) 

• Adeverinte  de elev/student  pentru  frații înscriși la alte instituții  de 
învățământ cu mențiunea ca este/nu este beneficiar de bursa (tipul 
bursei și  cuantumul) 

• Copie xerox dupa sentinta de divorț și dovada sumei primite. În cazul 
în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune ș i  o 
declarație notarială în acest sens. 

 



 
2. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadreaza în cel puțin 
unul din cazurile următoare: 

 a)au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 
8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar 2020 – 2021; 

 au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și 
concursurilor școlare naționale organizate de M.E.N în anul școlar 2020 - 2021; 

 au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competitiilor/ 
 concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-
 științific, organizate de M.E.N în anul scolar 2019 - 2020. 
Acte necesare: 
-cerere; 
- tabel nominal/clasă cu media generală din semestrul I/ anul precedent și nota la 
purtare semnat de către diriginte. 


