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CONDIȚII DE ACORDAREA BURSELOR ÎN SEMESTRUL II, AN ȘCOLAR 2021-2022 

PERIOADA DE DEPUNERE: 17-31.01.2022 

Note: 

- Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de 

bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. 

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

- Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru 

una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare. 

- Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și 

de o măsură de protecție socială. 

- Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare  elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la 

sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ 

semestru; elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

- Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, etnia, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei 

acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse sau 

oricare alte criterii discriminatorii. 

- ELEVII CARE AU DEPUS DOSAR IN SEMESTRUL I, VOR DEPUNE PENTRU SEMESTRUL II DOAR CEREREA SI 

ACTUALIZAREA DOCUMENTELOR PRIVIND VENITURILE (BURSA DE STUDIU SI BURSA SOCIALA-VENITURI 

MICI)  
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 Tipul de bursă Criterii de acordare Obs./acte necesare la dosar 
 

Bursa de performanță 

- locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare 
- s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru 

competițiile internaționale; 
- locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific; 
- locurile I, II sau III la competițiile sportive 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. 

      Pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de 

performanță se poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor 

obținute în sem. I. 

      Pot primi bursă doar elevii promovați. 

 
 

- cerere tip primită de la profesorul diriginte  

- Copie certificat de nastere;  

- CI elev; 

- Copie CI parinti 

- copie diplomă olimpiadă/concurs la care a participat elevul în cursul 

anului școlar 2020-2021;  

- Extras de cont pe numele elevului bursier - OBLIGATORIU la 

Banca Transilvania (pentru elevii care nu au depus pe 

semestrul I) 

 

Bursa de merit - au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe 

nemotivate/semestru în anul școlar anterior cu excepția  clasei a IX-a; 

- pentru elevii din clasa a IX-a care au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat 

cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă 

de merit în semestrul al II-lea; 

- locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate 

de ME; 

- 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 ME. 

-  

- cerere tip primită de la profesorul diriginte  

- Copie certificat de nastere;  

- CI elev; 

- Copie CI parinti;  

- diplomele obținute la competiții 

- Extras de cont pe numele elevului bursier - OBLIGATORIU la Banca 

Transilvania (pentru elevii care nu au depus pe 

semestrul I) 

Bursa de studiu - se acordă 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 și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

-  au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe 

nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a IX-a; 

- au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în 

semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea. 

        Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în 

veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. 

       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, astfel: 

- 1540 lei pentru salariatul care are în întreținere o persoană; 

- 1556 lei pentru salariatul care are în întreținere 2 persoane; 

- 1572 lei pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane; 

- 1604 lei pentru salariatul care are în întreținere 4 sau mai multe persoane; 

 

 

- Cerere tip primită de la profesorul diriginte  

- Copii: 

a. Certificate de naștere și CI elev 

b. Certificate de naștere pentru frații/surorile minori (e)/ copie 

CI pentru frații/surorile majori(e) încadrați într-o formă de 

învățământ 

c. Copii CI părinți 

- Copie hotărâre de divorț (dacă este cazul) 

- Certificat de deces al părintelui (dacă este cazul)  

- Adeverință de elev/student pentru frați/surori 

- Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale 

membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare sem. I (octombrie 2021, 

noiembrie 2021, decembrie 2021), inclusiv alocația complementară pentru 

copii. 

Exemple: 

 adeverințe cu salariul net precizat explicit pe fiecare dintre lunile indicate 

(octombrie 2021, noiembrie 2021, decembrie 2021), inclusiv valoarea 
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  tichetelor de masă specificată pe fiecare lună; dacă nu a beneficiat de tichete 

de masă - trebuie specificat acest lucru în adeverință; 

 cupoane de pensie părinte/părinți pe lunile  octombrie 2021, noiembrie 

2021, decembrie 2021 

 cupoane pensie de urmaș pe lunile octombrie 2021, noiembrie 2021, 

decembrie 2021 

 cupoane pensie alimentară pe lunile octombrie 2021, noiembrie 2021, 

decembrie 2021 

 declarație notarială  părinte/părinți din care reiese că în lunile octombrie 

2021, noiembrie 2021, decembrie 2021 părintele/părinții care nu lucrează 

nu au realizat niciun venit;  

 adeverințe de venit de la Circa Financiară pentru anul 2021 părinte/părinți 

 cupoane de alocație complementară  sau extras de cont bancar; 

 adeverință cu salariul net, inclusiv valoarea tichetelor de masă (dacă nu a 

beneficiat – trebuie să se specifice acest lucru) pe  lunile octombrie 2021, 

noiembrie 2021, decembrie 2021 pentru fratele/sora care lucrează și de la 

Circa Financiară adeverințe de venit pentru anul 2021. 

 Alt document doveditor al veniturilor (în original) 

 Burse școlare  frați/surori, dacă este cazul 

- Extras de cont pe numele elevului bursier - OBLIGATORIU la Banca 

Transilvania 

(pentru elevii care nu au depus pe semestrul I) 

 

Burse de ajutor social-  la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali. 

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

Tipul de bursă Criterii de acordare Obs./acte necesare la dosar 
a) Bursă socială (venituri mici) - 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, astfel:  
- 770 lei pentru salariatul care are în întreținere o persoană; 

- 778 lei pentru salariatul care are în întreținere 2 persoane; 

- 786 lei pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane; 

- 802 lei pentru salariatul care are în întreținere 4 sau mai 

multe persoane;  
 
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. 

- cerere tip primită de la profesorul diriginte  

- Copii: 

               a)Certificate de naștere și CI elev 

                b)Certificate de naștere pentru frații/surorile minori (e)/ copie CI 

pentru frații/surorile majori(e) 

              c)Copie CI părinți) 

- Copie hotărâre de divorț (dacă este cazul) 

- Certificat de deces al părintelui (dacă este cazul)  

- Adeverință de elev/student pentru frați/surori 

- Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale 

membrilor familiei pemtru fiecare lună din ultimele 12 luni (ianuarie-

decembrie 2021) 

  Exemple: 

 adeverințe cu salariul net precizat explicit pentru fiecare lună din 

ultimele 12 luni, inclusiv valoarea tichetelor de masă (dacă nu a 

beneficiat de tichete - se va specifica acest lucru în adeverință) 
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 cupoane de pensie părinte/părinți  sau adeverință de la Casa de 

Pensii cu specificarea cuantumului pensiei pentru fiecare lună din 

ultimele 12 luni   

 cupoane pensie de urmaș sau adeverință de la Casa de Pensii cu 

specificarea cuantumului pensiei pentru fiecare lună din ultimele 12 

luni   

 cupoane/mandate/extrase de cont pensie alimentară pentru fiecare 

lună din ultimele 12 luni 

 declarație notarială  părinte/părinți din care reiese că în ultimile 12 

luni părintele/părinții care nu lucrează nu au realizat niciun venit;  

 adeverințe de venit de la Circa Financiară pentru anul 2021 

(ianuarie-decembrie) pentru părinte/părinți 

 cupoane de alocație sau extras de cont bancar - inclusiv pentru 

alocația suplimentară - pentru fiecare lună din ultimele 12 luni  

 adeverință cu salariul net pentru fiecare lună din ultimele 12 luni 

pentru fratele/sora care lucrează, inclusiv valoarea tichetelor de 

masă (dacă nu a beneficiat de tichete - se va specifica acest lucru în 

adeverință) și adeverințe de venit pe anul 2021 de la Circa 

Financiară (dacă locuiește și gospodărește împreună cu familia 

elevului) 

 Alt document doveditor al veniturilor (în original) 

- adeverință de la Primărie din care să reiasă că părintele nu deține terenuri 

agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de șes 

și de 40 000 mp, în zonele montane - pentru fiecare părinte și fiecare 

frate/soră major(ă) care locuiește și gospodărește împreună cu familia 

elevului 

- Extras de cont pe numele elevului bursier - OBLIGATORIU la Banca 

Transilvania 

(pentru elevii care nu au depus pe semestrul I) 

b) Bursă socială de orfan - elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi 

abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură 

de protecție socială dispusă de către Comisia pentru protecția 

copilului sau după caz, instanța judecătorească, în condițiile 

legii; 
 

- cerere tip primită de la profesorul diriginte  

- copie certificat de naștere  elev 

- copie carte identitate elev 

- copie certificat de deces parinte/ parinti, dupa caz 

- documente care atestă măsurile dispuse de Comisia pentru protecția 

copilului sau după caz, instanța judecătorească, în condițiile legii (unde este 

cazul); 
- extras de cont pe numele elevului bursier - OBLIGATORIU la Banca 

Transilvania (pentru elevii care nu au depus pe semestrul I) 

-  

c) Bursă socială medicală - elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, 

tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor 

organismului, 

- cerere tip primită de la profesorul diriginte  

- copie certificat de naștere elev 

- certificat medical în original eliberat de medicul specialist și avizat de 

medicul de familie/medicul de la cabinetul medical;  

- copie carte identitate părinte.  
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 - extras de cont bancar pe numele elevului bursier - OBLIGATORIU la 

Banca Transilvania (pentru elevii care nu au depus pe semestrul I) 

-  

d) Bursă socială rurală - 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. 

- cerere tip primită de la profesorul diriginte  

- copie certificat naştere elev  

- copie CI elev 

- copie C.I. părinţi,  

- adeverinţa de la primăria localităţii de domiciliu din care reiese că în 

localitatea de domiciliu nu există unitate de învăţământ cu nivel liceal; 

- declarație proprie răspundere că nu dețin locuință în Municipul Buzău; 

- extras de cont bancar pe numele elevului bursier - OBLIGATORIU la 

Banca Transilvania (pentru elevii care nu au depus pe semestrul 

I) 
e) bursă socială ocazională (o dată pe an). - elevi ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu 

depășesc 75% din salariul minim net pe economie (1524 lei 

/membru /familie/luna); 

 

- cerere tip primită de la profesorul diriginte  

- Copii: 

               a)Certificate de naștere și CI elev 

                b)Certificate de naștere pentru frații/surorile minori/ copie CI pentru 

frații/surorile majori(e) 

                c)Copie CI părinți) 

- Copie hotărâre de divorț (dacă este cazul) 

- Certificat de deces al părintelui (dacă este cazul)  

- Adeverință de elev/student pentru frați/surori 

- Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale 

membrilor familiei pemtru fiecare lună din ultimele 12 luni (ianuarie-

decembrie 2021) 

extras de cont bancar pe numele elevului bursier - OBLIGATORIU la 

Banca Transilvania (pentru elevii care nu au depus pe semestrul I) 

 


