TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR
15 OCTOMBRIE 2021

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022
CITITȚI CU ATENȚIE ORDINUL NR. 5576/2011
1. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din următoarele
cazuri:
a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10
la purtare la sfârșitul anului școlar 2020-2021 (pentru elevii claselor a X-a, a XI-a, a XII-a),
respectiv în primul semestru al anului școlar 2021-2022, pentru elevii claselor a IX-a).
b) au obținut locurile I, II, III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare
naționale organizate de M.E.N. în anul școlar 2020 - 2021;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/ concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate
de M.E.N. în anul școlar 2020 - 2021.
➢ MODALITATEA DE ACORDARE:
Bursele de merit se acordă în ordine:
1. Elevilor care au obținut rezultate deosebite la etapele județene ale olimpiadelor și
concursurilor
Elevii care obțin bursa de merit în baza rezultatelor la olimpiade și concursuri vor beneficia
de bursă pe durata întregului an școlar.
➢ ACTE NECESARE
• Cerere
• Copia actului de identitate sau certificatului de naștere al elevului
• Copii ale diplomelor obținute la etapele județene, în anul școlar 2020-2021
2. Pentru elevii care au obținut rezultate deosebite la învățătură în anul școlar precedent
Lista elevilor care beneficiază de burse de merit în baza rezultate deosebite la învățătură
este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.
➢ ACTE NECESARE
• Cerere tip
• Copia actului de identitate sau certificatului de naștere al elevului
• Adeverință cu media generală și nota la purtare la sfârșitul anului școlar 2020-2021
(pentru elevii claselor a X-a, a XI-a, a XII-a), respectiv în primul semestru al anului
școlar 2021-2022, pentru elevii claselor a IX-a)
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➢ NOTĂ:
• Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii clasei a IXa, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a
•

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa de merit dacă nota la
purtare este mai mică decât 10.

• Dosarul pentru solicitarea bursei:
- se depune la secretariat cu număr de înregistrare (pentru clasele care vin fizic la
școală)
- se încarcă de către profesorii diriginți în Classroom / BURSE ȘCOLARE 2021-2022
(pentru clasele din online)
2. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare la sfârșitul anului școlar 2020 – 2021
pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a;
b) au un venit lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu
salariul minim brut pe economie (2230 de lei) pe ultimele trei luni:
- iunie 2021, iulie 2021, august 2021 – pentru semestrul I
- noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022 – pentru semestrul al II-lea
➢ MODALITATEA DE ACORDARE:
1. Ordine crescătoare a veniturilor;
2. Media generală la sfârșitul semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021 (pentru
semestrul I)
3. Media generală la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2021-2022 (pentru semestrul al
II-lea)
Lista elevilor care beneficiază de burse de studiu este revizuită semestrial, în funcție de
modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.
➢ ACTE NECESARE
• Cerere
• Copia actului de identitate sau certificatului de naștere al elevului
• Certificatele de naștere sau actele de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai
familiei
• Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor
familiei inclusiv alocația suplimentară pentru copii pe lunile iunie 2021, iulie 2021,
august 2021 pentru semestrul I și noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022
pentru semestrul al II-lea. Venitul nu trebuie să depășească salariul minim brut pe
economie (2230 de lei)
• declarație notarială că nu au realizat venit în lunile iunie 2021, iulie 2021, august
2021 pentru semestrul I și noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022 pentru
semestrul al II-lea, dacă unul dintre părinți/ambii nu lucrează
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➢ NOTĂ:
• Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii clasei a IXa, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a
•
-

Dosarul pentru solicitarea bursei:
se depune la secretariat cu număr de înregistrare (pentru clasele care vin fizic la
școală)
se încarcă de către profesorii diriginți în Classroom / BURSE ȘCOLARE 2021-2022
(pentru clasele din online)

3. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă, la cerere, elevilor care se încadrează în una din
următoarele categorii:
a) ORFANI DE AMBII PĂRINȚI SAU BOLNAVI de: TBC și care se află în evidența dispensarelor
școlare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe
renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom,
miopie gravă, boli imunologice, sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă
de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap
locomotor;
Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de
medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.
b) 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;
c) ELEVI PROVENIȚI DIN FAMILII CARE ÎNDEPLINESC ÎN MOD CUMULAT URMĂTOARELE
CONDIȚII:
-

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; (659,16 lei)
nu dețin 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.

➢ MODALITATEA DE ACORDARE:
Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în
funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
➢ ACTE NECESARE PENTRU:
•

ORFANI DE AMBII PĂRINȚI
Semestrul I
- Cerere
- Copia actului de identitate sau certificat de naștere al elevului
- Copii ale certificatelor de deces
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-

Semestrul al II-lea
Cerere
Adeverință cu media de promovare și nota la purtare de pe semestrul I

• BOLNAVI de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare, ori bolnavi
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale
cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestați cu virusul HIV ori
bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori
reumatism articular, handicap locomotor
-

•

Semestrul I
Cerere
Copia actului de identitate sau certificat de naștere al elevului
Certificatul eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de
familie/medicul de la cabinetul școlar.
Semestrul al II-lea
Cerere
Adeverință cu media de promovare și nota la purtare de pe semestrul I

BURSE DE AJUTOR SOCIAL de la punctele b) și c)
- cerere tip
- copie act de identitate sau certificat de naștere al elevului
- copii acte de identitate sau a certificate de naștere, după caz, ale celorlalți
membri ai familiei
- adeverință de la școală/universitate pentru frați surori
- ancheta socială
- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni
anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii
(veniturile din perioada septembrie 2020 – august 2021); Venitul nu trebuie
să depășească suma de 659,16 lei.
- adeverință eliberată de Primărie privind terenurile agricole deținute și
venitul agricol impozabil.

➢ NOTĂ:
• Pot păstra bursa de ajutor social elevii promovați și cu nota 10 la purtare
• Dosarul pentru solicitarea bursei:
- se depune la secretariat cu număr de înregistrare (pentru clasele care vin fizic la
școală)
- se încarcă de către profesorii diriginți în Classroom / BURSE ȘCOLARE 2021-2022
(pentru clasele din online)
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ALTE MENȚIUNI:
➢ Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul
pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat examenului de certificare a calificării profesionale
și pe perioada pregătirii practice.
➢ Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare în următoarele situații:
• elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți
la o singură disciplină de învățământ și au media anuală 10 la purtare;
• elevilor declarați repetenți din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
NOU!!!!
➢ Beneficiarii Programului național de protecție socială "Bani de liceu" pot beneficia în același
timp și de bursa de merit
➢ Elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de merit.

