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BURSA ȘCOLARĂ este o alocație bănească lunară, acordată de stat unui elev ca 

recompensă pentru rezultatele deosebite obținute sau ca formă de sprijin pentru 

educația sa. 
 

CINE POATE BENEFICIA DE BURSE? 
 

Pot beneficia de burse elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat, conform prevederilor legale. 
 

CÂTE TIPURI DE BURSE SUNT? 
 
 

BURSE DE 
PERFORMANȚĂ 

BURSE DE 
MERIT 

BURSE DE 
STUDIU 

BURSE DE 
AJUTOR SOCIAL 

 
 
 
 
 

PE CE PERIOADĂ SE ACORDĂ BURSELE? 
 

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe 

timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a a 

examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi pe 

perioada pregătirii practice. 

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare în următoarele 

situaţii: 

 elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar 

sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au acumulat cel mult 10 

absenţe nemotivate/ semestru; 

 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; 

 elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente 

medicale. 



 

DIN CE FONDURI SE ACORDĂ BURSELE? 
 

Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 

aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe 

valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 

Autoritățile administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, 

cu încadrare în sumele aprobate cu această destinație în bugetele locale ale 

unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 
 

SE POT CUMULA BURSELE? 

 

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit 

sau cu bursa de studiu !!! 

Bursa de ajutor social nu se cumulează cu banii de liceu/ bursă profesională !!! 

Bursa de merit și bursa de studiu se poate cumula cu bursa socială sau cu banii de 

liceu/ bursă profesională !!! 

Bursa de merit nu se poate cumula cu bursa de performanță. Elevii care au 

dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi 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 pe cea acordată pentru o perioadă de timp mai mare !!! 
 

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/de merit/de 

performanţă/de ajutor social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie 

socială. 
 

CARE ESTE DOCUMENTUL CARE STABILEȘTE CRITERIILE DE ACORDARE 

A BURSELOR? 
 

O.M.E. nr.5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 
 

 
 
 
 
 
 



 

BURSA DE PERFORMANȚĂ 
 
 
 

Cine poate beneficia de bursă de performanță? 
 

Elevii care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 
 

a. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor şcolare 

naţionale organizate de Ministerul Educaţiei; 

b. s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei 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 Ministerul Educaţiei; 

d. au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care 

participă loturile naţionale ale României. 
 

Pot primi bursa doar elevii declarați promovați. 
 

Pe ce perioadă beneficiază elevii de bursă de performanță? 
 

Bursele de performanţă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au 

obţinut rezultatele menţionate. 
 

EXCEPȚIE. Elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal şi profesional, pot 

beneficia de bursa de performanţă în semestrul al II-lea al anului şcolar, pe baza 

rezultatelor obţinute în semestrul I. 
 

Elevul care are dreptul să beneficieze de bursă de performanță trebuie să depună 

vreo cerere? 
 

NU. Pentru acest tip de bursă nu este necesară depunerea unei cereri din partea 

elevului, ci o propunere din partea dirigintelui și prezentarea documentelor care 

atestă îndeplinirea criteriilor validate la nivelul unității de învățământ. 
 

Acte necesare 

- tabel centralizator întocmit de diriginți; 

- copii certificate conform cu originalul de către directorul unității, la nivelul 

unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la etapele naționale ale 

competiţiilor/concursurilor școlare naționale organizate de Ministerului Educației. 
 

Termen de depunere: în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru; până în 31 

ianuarie 2022 (pentru semestrul în curs). 



 

BURSA DE MERIT 
 
 
 

Cine poate beneficia de bursă de merit? 
 

Elevii care au rezultate deosebite la învăţătură şi se încadrează în cel puţin unul din 

cazurile următoare: 

a. au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe 

nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia claselor a V-a şi a IX-a; 

b. au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe 

nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a; 

c. au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 

9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit 

în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 

10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de 

merit în semestrul al II-lea; 

d. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare naţionale 

organizate de Ministerul Educației (se acordă pe perioada anului şcolar care 

urmează anului în care s-au obţinut rezultatele) 

e. 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 Ministerul Educației (se acordă pe perioada anului şcolar 

care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele). 
 

Elevii din clasa a V-a Elevii din clasa a IX-a Elevii din clasele VI – 

VIII și X – XII 

Nu beneficiază de bursă 

în semestrul I. 
 

Pentru semestrul al II-lea 
 

Media generală de cel 

puţin 9,50 + cel mult 10 

absenţe nemotivate în 

primul semestru al anului 

şcolar. 

Pentru semestrul I 
 

Media de admitere în 

învăţământul liceal sau 

profesional de cel puţin 

9,50. 
 

Pentru semestrul al II-lea: 
 

Media generală pe 

semestrul I de cel puţin 

9,50 + cel mult 10 absențe 

nemotivate în semestrul I. 

Media generală de cel 

puţin 9,50 + cel mult 10 

absenţe nemotivate/ 

semestru în anul şcolar 

anterior. 

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor 

de la punctele a., b., c. este revizuită semestrial. 



 

Revizuirea semestrială a listei elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute 

în baza prevederilor de la punctele a., b., c. presupune: 

 adăugarea elevilor din clasa a V-a (din semestrul al II-lea); 

 adăugarea/eliminarea elevilor din clasa a IX-a (în funcție de situația școlară); 

 eliminarea elevilor care nu mai au calitatea de elev în CNLR. 
 
 

Pe ce perioadă beneficiază elevii de bursă de merit? 
 

Bursele de merit obţinute se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din 

clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale 

învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. 
 

Elevul care are dreptul să beneficieze de bursă de merit trebuie să depună vreo 

cerere? 
 

NU. Pentru acest tip de bursă nu este necesară depunerea unei cereri din partea 

elevului, ci o propunere din partea dirigintelui și prezentarea documentelor care 

atestă îndeplinirea criteriilor validate la nivelul unității de învățământ. 
 
 
 

Acte necesare 

- tabel centralizator întocmit de diriginți; 

- copii certificate conform cu originalul de către directorul unității, la nivelul 

unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute etapele județene ale 

competiţiilor/concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației. 

. 
 

Termen de depunere: în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru; până în 31 

ianuarie 2022 (pentru semestrul în curs). 



 
 
 

BURSA DE STUDIU 
 

Cine poate beneficia de bursă de studiu? 
 

Elevii 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 şi 

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a. au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe 

nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei 

a IX-a; 

b. au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe 

nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a; 

c. au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel 

puţin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă 

de studiu în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 7,50 şi au 

acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor 

beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea. 
 

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a 

V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale 

învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. 
 

Elevii din clasa a V-a Elevii din clasa a IX-a Elevii din clasele VI – 

VIII și X – XII 

Nu beneficiază de bursă în 

semestrul I. 
Pentru semestrul al II-lea 

Media generală de cel puţin 

7,50 + cel mult 10 absenţe 

nemotivate în primul 

semestru al anului şcolar. 

Pentru semestrul I 

Media de admitere în 

învăţământul liceal sau 

profesional de cel puţin 

7,50. 
Pentru semestrul al II-lea: 

Media generală pe 

semestrul I de cel puţin 

7,50 + cel mult 10 absențe 

nemotivate în semestrul I. 

Media generală de cel 

puţin 7,50 + cel mult 10 

absenţe nemotivate/ 

semestru în anul şcolar 

anterior. 

 

Lista elevilor care beneficiază de bursele de studiu este revizuită semestrial, ceea ce 

presupune: 

 adăugarea elevilor din clasa a V-a (din semestrul al II-lea); 

 adăugarea/eliminarea elevilor din clasa a IX-a (în funcție de situația școlară);  

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial și în funcţie de modificările intervenite în 

veniturile nete lunare ale familiei. 



 

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia 

complementară pentru copii. 
 

Elevul care are dreptul să beneficieze de bursă de studiu trebuie să depună vreo 

cerere/vreun dosar? 
 

DA. Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal 

instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a 

burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de 

acordare a bursei, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru/până în 31 

ianuarie 2022 (pentru semestrul în curs). 
 
 

Dosarul pentru bursă de studiu trebuie să cuprindă: 

 cerere tip completată de elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori conform anexei 1; 

 copie certificat naștere /CI a tuturor membrilor familiei; 

 copie certificat căsătorie părinți/sentință de divorț (unde este cazul); 

 adeverințe de elev/student pentru frați școlarizați în alte unități de 

învățământ, cu mențiunea dacă beneficiază de burse și cuantumul acestora; 

 adeverință cu salariu net pe ultimele 3 luni anterior depunerii cererii pentru 

membrii familiei care sunt angajați; 

 declarație notarială pentru membrii familiei care nu realizează venituri sau 

nu au realizat în intervalul de 3 luni anterior depunerii cererii; 

 declarație notarială în cazul părinților divorțați care nu încasează pensia 

alimentara menționată în sentința de divorț; 

 copie cupoane pensie, șomaj pe ultimele 3 luni anterior depunerii cererii 

(dacă este cazul); 

 copie cupoane privind alocația de stat pentru copii, inclusiv alocația 

complementară pentru copii pe ultimele 3 luni sau adeverință de la AJPIS 

sau extras de cont bancar; 

 adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 3 luni 

înainte de începerea semestrului. 
 

Pentru acordarea bursei de studiu, începând cu semestrul al II-lea, se are în vedere 

salariul minim net pe economie din lunile în care s-a calculat venitul mediu net 

lunar pe membru de familie, respectiv octombrie – decembrie 2021, astfel: 1.524 lei, 

respectiv 1.540 lei pentru salariatul care are în întreținere o persoană, 1.556 lei 

pentru salariatul care are în întreținere două persoane, 1.572 lei pentru salariatul 

care are în întreținere trei persoane și 1.604 lei pentru salariatul care are patru sau 

mai multe persoane în întreținere. 



 
 
 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL 
 
 
 

Cine poate beneficia de bursă de ajutor social? 
 

Elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv cei şcolarizaţi la domiciliu sau care 

urmează cursurile în şcoala de spital, din învăţământul preuniversitar de stat, care fac 

parte din următoarele categorii: 

a. elevi proveniţi 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. 
 

 La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în 

calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii 

familiei, inclusiv alocaţia complementară pentru copii. 

 Pentru acordarea bursei de ajutor social, începând cu semestrul al II-lea, 

se are în vedere salariul minim net pe economie din lunile în care s-a 

calculat venitul mediu net lunar pe membru de familie, 

respectiv ianuarie – decembrie 2021, astfel: 1.524 lei, respectiv 1.540 lei 

pentru salariatul care are în întreținere o persoană, 1.556 lei pentru 

salariatul care are în întreținere două persoane, 1.572 lei pentru salariatul 

care are în întreținere trei persoane și 1.604 lei pentru salariatul care are 

patru sau mai multe persoane în întreținere. 
 

b. elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de părinţi 

asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială dispusă de Comisia 

pentru protecția copilului sau, după caz, instanța judecătorească. Din această 

categorie fac parte și copiii ai căror părinți sunt necunoscuți, decăzuți din 

drepturile părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor 

părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, 

copilul abuzat și neglijat, copilul găsit sau părăsit în unități sanitare, copilul 

care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal. 
 

c. elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau 

afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic 

conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor 

biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a 

modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

 boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 

 boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 

 boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 

 boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 

 boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 

 boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 

 boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 

 boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență 

renală cronică (IRC), indiferent de cauză; 

 boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare 

mișcării 

 boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 

 boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și 

metastazele); 

 boli genetice; transplantul de organe, țesuturi și celule, stările 

posttransplant; 

  orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică /genetică/ 

care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de 

abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care 

se înscrie in vreuna dintre categoriile enumerate anterior este luată în 

considerare. 
 
 

d. 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. 
 

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile 

cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe 

membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie. Cuantumul 

bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al 

bursei de ajutor social. 
 

Elevul care are dreptul să beneficieze de bursă de ajutor social trebuie să depună 

vreo cerere/vreun dosar? 
 

DA. Pentru obținerea bursei de ajutor, elevii majori sau părinții/tutorii legal 

instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a 

burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de 

acordare a bursei, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru/până în 31 

ianuarie 2022 (pentru semestrul în curs). 



 

Dosarul pentru bursă de ajutor social trebuie să cuprindă: 
 

a. pentru elevii proveniţi 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: 
 

 cerere tip completată de elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori conform anexei 2; 

 copie certificat naștere /CI a tuturor membrilor familiei; 

 copie certificat căsătorie părinți/sentință de divorț (unde este cazul); 

 adeverințe elev/student pentru frați școlarizați în alte unități de învățământ, cu 

mențiunea dacă beneficiază de burse și cuantumul acestora; 

 adeverință cu salariu net pe ultimele 12 luni anterior depunerii cererii pentru 

membrii familiei care sunt angajați; 

 declarație notarială pentru membrii familiei care nu realizează venituri sau nu 

au realizat în intervalul de 12 luni anterior depunerii cererii; 

 declarație notarială în cazul părinților divorțați care nu încasează pensia 

alimentara menționată în sentința de divorț; 

 copie cupoane pensie, șomaj pe ultimele 12 luni anterior depunerii cererii (dacă 

este cazul); 

 copie cupoane privind alocația de stat pentru copii, inclusiv alocația 

complementară pentru copii pe ultimele 12 luni sau adeverință de la AJPIS sau 

extras de cont bancar; 

 adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 12 luni 

înainte de începerea semestrului. 
 
 
 

b. pentru elevii orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevii abandonaţi de 

părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială: 
 

 cerere tip completată de elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori conform anexei 3; 

 copie certificat naștere elev; 

 copie CI părinte/tutore legal; 

 copie certificat deces părinte/părinți; 

     hotărâre judecătorească (în cazul în care un părinte a fost decăzut din drepturi) 

     documente care atestă instituirea unei măsuri de protecție socială (unde este 

cazul). 



 

c. pentru elevii care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau 

afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic 

conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale 

de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de 

aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

 cerere tip completată de elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori conform anexa 4; 

 copie certificate naștere/CI elev; 

 copie CI părinte/tutore legal; 

 certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie 

/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad 

de handicap. 
 

d. pentru elevii 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: 
 

 cerere tip completată de elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori conform anexa 5; 

 copie certificat naștere /CI a elevului; 

 copie CI părinte/tutore legal; 

 declarație notarială că familia nu deține locuință proprietate personală în 

localitatea de școlarizare a elevului sau în altă localitate unde există unitate de 

învățământ de nivelul celei la care studiază elevul; 

 adeverință de la primărie prin care se atestă domiciliul stabil al elevului și 

părinților. 
 
 
 
 



 

Anexa 1 (bursă de studiu) 

APROBAT, 

DIRECTOR, 
 
 
 

DOMNULE DIRECTOR, 
 

Subsemnatul/a, ................……………………………………………………………, 

domiciliat în …………….…, strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, 

sc.……, etaj....., ap.. . . , judeţ …………….……., telefon ……………………………….., în 

calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului(ei) 

...........…………………………………………..........… /elev major din clasa ……………, 

de la unitatea de învățământ.............................................................................., vă rog să 

aprobaţi acordarea bursei de studiu conform art. 10 din OME 5870/2021 privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, pe semestrul ......., al anului şcolar ........................ 

Menţionez că numărul membrilor de familie este ...................., conform 

documentelor din dosar. 

Anexez prezentei următoarele: 

 copie certificat naștere /CI a tuturor membrilor familiei; 

 copie certificat căsătorie părinți/sentință de divorț (unde este cazul); 

 adeverințe elev/student pentru frați școlarizați în alte unități de învățământ, cu 

mențiunea dacă beneficiază de burse și cuantumul acestora; 

 adeverință cu salariu net pe ultimele 3 luni anterior depunerii cererii pt 

membrii familiei care sunt angajați; 

 declarație notarială pentru membrii familiei care nu realizează venituri sau nu 

au realizat în intervalul de 3 luni anterior cererii; 

 declarație notarială în cazul părinților divorțați care nu încasează pensia 

alimentara menționată în sentința de divorț; 

 copie cupoane pensie, șomaj pe ultimele 3 luni anterior depunerii cererii (dacă 

este cazul); 

 copie cupoane privind alocația de stat pentru copii, inclusiv alocația 

complementară pentru copii pe ultimele 3 luni sau adeverință de la AJPIS sau 

extras de cont bancar; 

 adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 3 luni 

înaintea de începerea semestrului. 

Completând această cerere, îmi dau consimțământul ca datele personale să fie 

utilizate în scopul alcătuirii bazei de date privind beneficiarii burselor școlare. 
 

Data …………………….. Semnătura …………………… 



 

Anexa 2 (bursa de ajutor social a.) APROBAT, 
 

DIRECTOR, 
 

DOMNULE DIRECTOR, 
 

Subsemnatul/a, ……………………………………………………………, 

domiciliat/ă în …………….…, strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, 

sc.……, et. ….., ap. …, judeţ …………….……., telefon ……………………………….., 

în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului(ei) 

…………………………………………..........…/ elev major din clasa ……………, de la 

unitatea de învățământ................................................................................, vă rog să aprobaţi 

acordarea bursei de ajutor social conform art. 14 lit. a) din OME 5870/2021 privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, pe semestrul .......al anului şcolar ........................ 

Menţionez că numărul membrilor de familie este …………, conform 

documentelor din dosar. 

Anexez prezentei următoarele: 

 copie certificat naștere /CI a tuturor membrilor familiei; 

 copie certificat căsătorie părinți/sentință de divorț (unde este cazul); 

 adeverințe elev/student pentru frați școlarizați în alte unități de învățământ, cu 

mențiunea dacă beneficiază de burse și cuantumul acestora; 

 adeverință cu salariu net pe ultimele 12 luni anterior depunerii cererii pt membrii 

familiei care sunt angajați; 

 declarație notarială pentru membrii familiei care nu realizează venituri sau nu au 

realizat în intervalul de 12 luni anterior cererii; 

 declarație notarială în cazul părinților divorțați care nu încasează pensia 

alimentara menționată în sentința de divorț; 

 copie cupoane pensie, șomaj pe ultimele 12 luni anterior depunerii cererii (dacă 

este cazul); 

 copie cupoane privind alocația de stat pentru copii, inclusiv alocația 

complementară pt copii pe ultimele 12 luni sau adeverință de la AJPIS sau extras 

de cont bancar; 

 adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 12 luni 

înaintea de începerea semestrului. 
 

Completând această cerere, îmi dau consimțământul ca datele personale să fie 

utilizate în scopul alcătuirii bazei de date privind beneficiarii burselor școlare. 
 
 
 
 

Data …………………….. Semnătura …………………… 



 

Anexa 3 (bursă de ajutor social b.) APROBAT, 
 

DIRECTOR, 
 
 
 

DOMNULE DIRECTOR, 
 

Subsemnatula , ……………………………………………………………………… , 

domiciliat în …………….…, strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, 

sc.……, et. ….., ap. …, judeţ …………….……., telefon ……………………………….., 

în calitate de părinte /tutore/ reprezentant legal                   al 

elevului(ei)…………………………………………..........…/ elev     major din     clasa 

……………, de la unitatea de învățământ...................................................................., vă rog 

să aprobaţi acordarea bursei de ajutor social conform art. 14 lit. b) din OME 

5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, pe semestrul .......al anului şcolar ........................ 
 

Anexez prezentei următoarele: 

 copie certificat naștere elev; 

 copie CI părinte/tutore legal; 

 copie certificat deces părinte/părinți; 

 hotărâre judecătorească (în cazul în care un părinte a fost decăzut din drepturi); 

 documente care atestă instituirea unei măsuri de protecție socială (unde este 

cazul). 
 

Completând această cerere, îmi dau consimțământul ca datele personale să fie 

utilizate în scopul alcătuirii bazei de date privind beneficiarii burselor școlare. 
 
 
 
 
 
 
 

Data …………………….. Semnătura …………………… 



 

Anexa 4 (bursă de ajutor social c.) APROBAT, 
 

DIRECTOR, 
 
 
 

DOMNULE DIRECTOR, 
 
 
 

Subsemnatul/a, ...............……………………………………………………………, 

domiciliat în …………….…, strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, 

sc.……, et. ….., ap. …, judeţ …………….……., telefon ……………………………….., 

în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului(ei) 

…………………………………………..........…/ elev major din clasa ……………, de la 

unitatea de învățământ.................................................................................., vă rog să 

aprobaţi acordarea bursei de ajutor social conform art. 14 lit. c) din OME 5870/2021 

privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor     elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, pe semestrul .......al anului şcolar ........................ 
 

Anexez prezentei următoarele: 

 copie certificate naștere/CI elev; 

 copie CI părinte/tutore legal; 

 certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/ 

medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de 

handicap. 
 
 

Completând această cerere, îmi dau consimțământul ca datele personale să fie 

utilizate în scopul alcătuirii bazei de date privind beneficiarii burselor școlare. 
 
 
 
 
 

Data …………………….. Semnătura …………………… 



 

Anexa 5 (bursă de ajutor social d.) APROBAT, 
 

DIRECTOR, 
 

DOMNULE DIRECTOR, 
 
 
 

Subsemnatul/ a, ................. ………………………………………………………, 

domiciliat în …………….…, strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, 

sc.……, et. ….., ap. …, judeţ …………….……., telefon ……………………………….., 

în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului(ei) 

…………………………………………........................../elev major din clasa ……………, 

de la unitatea de învățământ..............................................................................., vă rog să 

aprobaţi acordarea bursei de ajutor social conform art. 14 lit. d) din OME 5870/2021 

privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor     elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, pe semestrul .......al anului şcolar ........................ 

Anexez prezentei următoarele: 

 copie certificat naștere /CI a elevului; 

 copie CI părinte/tutore legal; 

 declarație notarială că familia nu deține locuință proprietate personală în 

localitatea de școlarizare a elevului sau în altă localitate unde există unitate de 

învățământ de nivelul celei la care studiază elevul; 

 adeverință de la primărie prin care se atestă domiciliul stabil al elevului și 

părinților. 
 

Completând această cerere, îmi dau consimțământul ca datele personale să fie 

utilizate în scopul alcătuirii bazei de date privind beneficiarii burselor școlare. 
 
 
 
 
 

Data …………………….. Semnătura …………………… 



Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Media 

generală 

semestrul I 

Nr absențe 

nemotivate 

semestrul I 

1    

2    

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Media de admitere/ 

Media               generală 

semestrul I* 

Nr absențe 

nemotivate 

semestrul I** 

1    

2    

 

 

Modele de centralizatoare ce vor fi completate de diriginți 
 

Centralizator burse de performanță, clasa........, an școlar........... 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Locul obținut Competiția/concursul 

1    

2    

Data Diriginte, 
 

Centralizator burse de merit, clasa*......., an școlar (în curs)........... 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Media generală anuală 

(an școlar precedent) 

Nr absențe nemotivate an 

școlar precedent 

semestru I semestrul II 

1     

2     

*Notă: pentru clasele VI-VIII, X-XII 

Data Diriginte, 
 

Centralizator burse de merit, clasa a V-a....., an școlar (în curs)........... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Diriginte, 
 

Centralizator burse de merit, clasa a IX-a........ an școlar (în curs)........... 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pentru acordarea bursei în semestrul I se completează media de admitere și pentru 

acordarea bursei în semestrul II se completează media generală din semestrul I 

** Se completează doar pentru acordarea bursei în semestrul II 

Data Diriginte 


