
Notă informativă 
Despre acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

An școlar 2022-2023 
 

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar 
de stat sunt: 

I. burse de performanță 
II. burse de merit 

III. burse de studiu  
IV. burse de ajutor social 
 

• Lista documentelor necesare și condițiile de acordare a fiecărui tip deburse se regăsesc  
în OME nr. 5379 din 07.09.2022 – Criterii generale de acordare a burselor  elevilor din 
învățământul preuniversitar. 

• Termen de depunere a dosarelor 28 septembrie 2022 
 

DOSARELE SE DEPUN LA PROFESORUL DIRIGINTE. 

 
BURSELE DE PERFORMANȚĂ 
 
Se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) - d), atestate 

prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de 

învățământ, de pe diplomele obținute la competiții. 

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 și profesional, bursa de 

performanță se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. 

Dirigintele realizează Tabelul cu elevii propuși pentru Burse de performață și anexează pentru fiecare 

elev: 
o  actele doveditoare rezultate  
o copie buletin de identitate 
o extras de cont (contul trebuie să fie pe numele elevului) 

BURSELE DE MERIT 
Se acordă elevilor pe baza rezultatelor deosebite la învățătură obținute conform prevederilor art. 10 alin 

(1) lit. a) - d), alin 2-4 și art. 11. 

Criterii de acordare următoarele: 

• au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe 
nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a; 



• au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au 
acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior pentru elevii din clasa a IX-a; 

• au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului ocazional de 
artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației; 

• au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de 
Ministerul Educației. 

Dirigintele realizează Tabelul cu elevii propuși pentru Burse de merit și anexează pentru fiecare elev: 
o copie buletin de identitate 
o extras de cont (contul trebuie să fie pe numele elevului) 
o adeverință număr absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022  eliberată de școala 

gimnazială absolvită (doar pentru elevii din clasa a IX-a) 

BURSELE DE STUDIU 
Se acordă, la cerere, elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, 
pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie conform 
prevederilor art. 13 alin. (1) – (4), (Începând cu 1 ianuarie 2022 , salariul minim net este 1524 lei 
conform HG nr. 1071 din 2021) 

Criterii de acordare următoarele: 

• au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe 
nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a; 

• au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au 
acumulat maximum 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a; 

 Dosarul conține următoarele documente: 

- Cerere 
- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;  
- Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei, adeverinţă de la şcoală/ universitate pentru fraţi surori  
- Copie certificat de divorț (dacă este cazul);  
- Acte doveditoare, în original, privind veniturile:  

o Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 3 luni anterioare depunerii 
dosarului (Iunie 2022, Iulie 2022 și August 2022)  

    o Alocația complementară pentru copii (dacă este cazul);  
o Declarație notarială pentru părintele/părinții care nu lucrează din care reiese că nu au 
realizat niciun venit;  

- Extras de cont (contul trebuie să fie pe numele elevului) 

- adeverință număr absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022  eliberată de școala gimnazială 

absolvită (doar pentru elevii din clasa a IX-a) 

 



BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a 
susținătorilor legali.  

Bursele de ajutor social se acordă în conformitate cu art. 15  alin (1)-(2), art. 16. 

BURSĂ SOCIALĂ VENITURI MICI   

Se acordă elevilor proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de 
familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe 
economie. 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 familială complementară și 
alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii 
cererii (Începând cu 1 ianuarie 2022 , salariul minim net este 1524 lei conform HG nr. 1071 din 2021)  

Dosarul conține următoarele documente: 

- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;  
- Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei, adeverinţă de la şcoală / universitate pentru fraţi surori  
- Copie certificat de divorț (dacă este cazul);  
- Acte doveditoare, în original, privind veniturile:  

o Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare 
depunerii dosarului (Septembrie 2021 -August 2022)  

o Alocația complementară pentru copii (daca este cazul);  
- Declarație notarială pentru părintele/părinții care nu lucrează din care reiese că nu au realizat 

niciun venit în ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului (Septembrie 2021 -August 2022) 
- Extras cont (contul trebuie să fie pe numele elevului) 

BURSĂ SOCIALĂ ORFAN 

Se acordă elevilor orfani, elevilor aflați în întreținerea unui singur părinte (copil orfan de un părinte; 
copil aflat în tutela exclusivă a unui părinte, în urma divorțului – inclusiv financiar; copil cu tată 
declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevilor abandonați de părinți asupra cărora 
a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea 
bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; 

Dosarul conține următoarele documente: 

- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;  
- Copie certificat deces părinte (pentru elevi orfani) 
- Copie hotărâre divorț, acte doveditoare că este crescut de un singur părinte, copie CI părinte 

(pentru elevii crescuți de un singur părinte) 
- Copie documente care atestă măsura de protecție socială (pentru elevii abandonați de părinți 

asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială 
- Extras cont (contul trebuie să fie pe numele elevului) 

 
 



BURSĂ MEDICALĂ   

Se acordă evilor 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. 

Dosarul conține următoarele documente: 
- Copie  CI elev;  
- Certificat eliberat de medicul specialist (tip A) și avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul școlar 
- Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul) 
- Extras cont (contul trebuie să fie pe numele elevului) 

 
BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONALĂ   

Se acordă ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul 
preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul 
minim net pe econimie. 

Dosarul conține următoarele documente: 

- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;  
- Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei, adeverinţă de la şcoală / universitate pentru fraţi surori  
- Copie certificat de divorț (dacă este cazul);  
- Acte doveditoare, în original, privind veniturile:  

o Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare 
depunerii dosarului (Septembrie 2021 -August 2022) 

o Alocația complementară pentru copii (daca este cazul);  
o Declarație notarială pentru părintele/părinții care nu lucrează din care reiese că nu au 

realizat niciun venit nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului (Septembrie 
2021 -August 2022); 

- Extras cont (contul trebuie să fie pe numele elevului) 

Lista elevilor care beneficiază de Bursă de ajutor social Orfan și Bursă de ajutor social 
Medicală poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor. 

Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social 
pentru luna respectivă. 

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

de studiu. 

Elevii care beneficiază de sprijinul financiar „Bani de liceu” sau „Euro 2oo” pot obține bursă de 

studiu/merit/performanță/ajutor social. 


