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Nr. 125/14.01.2022 

 

NOTIFICARE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞCOLARE 

ANUL ŞCOLAR 2021-2022, SEM. al-II-lea 

 
Baza legală:  

 OME nr.5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat 

 H.G. nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu 

și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul 

școlar 2021-2022; 

Cuantumul burselor: 

- Bursă merit: minim 200 lei; 

- Bursă studiu: minim 150 lei; 

- Bursă socială: minim 200 lei. 

BURSE MERIT: 

Se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor art.8, alin. (1) lit. a), 

b), c), d) si e), atestate prin documente scolare, respectiv prin copii certificate conform cu 

originalul, la nivelul unitatii de invatamant, de pe diplomele obtinute la competitii, la propunerea 

dirigintelui, nefiind conditionata de depunerea unei cereri in acest sens. 

Vor beneficia de burse de merit, conform prevederilor art.7 și art. 8, din OME 

5870/22.12.2021, elevii de clasa a V-a, care au obținut media generala de cel putin 9,50 si au 

acumulat cel mult 10 absente nemotivate in primul semestru al anului scolar 2021-2022. 

Pentru elevii claselor VI-VIII, bursa de merit se acordă începând cu sem. al II-lea, raportat 

la media generală 9,50 a anului școlar 2020-2021, revizuită conform art. 8,alin. 3. 

!!! Prof. diriginți sunt rugați să depună la secretariatul școlii tabel cu mediile elevilor 

pe clasă și numărul de absențe, conform ANEXEI I, în ordine descrescătoare, până în 

data de 31 IANUARIE, 2022. 

 

            RECOMANDARE: 

Elevii care nu au mai beneficit de bursă își vor deschide cont bancar BCR CAMPINA* 

doar după validarea dosarului ( *unitatea şcolară are încheiată convenţie cu această 

bancă și nu se vor percepe comisioane la administrarea contului). 

 

NOUTATE: Părintele NU depune cerere către instituția școlară pentru obținerea bursei 

de merit! 

 
BURSE DE STUDIU: 

 Se acordă burse de studiu elevilor conform prevederilor art. 10 și art. 11 din OME  nr. 
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5870/22.12.2021. 

 Își pot depune dosar pt bursă de studiu elevii claselor a V-a, luându-se în considerare media 

generală din sem.I, anul școlar 2021-2022, de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe 

nemotivate pe sem. I al aceluiași an școlar, și care provin din familii cu un venit mediu net lunar 

pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii (octombrie, noiembrie și decembrie, 

2021), cel mult egal cu salariul minim net pe economie, respectiv 1524 lei. 

Bursele de studiu pt elevii claselor VI-VIII se acordă începând cu sem. al II-lea conform 

prevederilor art. 10, alin. 1, raportat la media generală a anului școlar anterior, 2020-2021, de cel 

puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe sem. I al aceluiași an școlar, și care 

provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare 

cererii (octombrie, noiembrie și decembrie, 2021), cel mult egal cu salariul minim net pe economie, 

respectiv 1524 lei. 

 Bursele de studiu se revizuiesc semestrial conform art. 10, alin.2, din OME nr. 

5870/22.12.2021. 

 
!!! Prof. diriginți sunt rugați să depună la secretariatul școlii tabel cu mediile pe clasă 

și numărul de absențe, conform ANEXEI I, în ordine descrescătoare, până în data de 

31 IANUARIE, 2022. 

 

COMPONENȚA DOSARULUI: 

      -     dosar de plastic 

      -     copie certificat nastere elev beneficiar 

- adeverinte de venit net  pentru  lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021, pentru 

ambii părinți  

- declaratie notariala a parintilor, daca nu  realizeaza venituri 

-  adeverinţe şcolare pentru fraţii care urmează cursuri în învăţământul de zi (şcoală, 

grădiniţă, facultate), daca beneficiaza sau nu de bursa 

-  copie după actele de identitate ale membrilor familiei ( copie după buletinele/cărtile de 

identitate sau certificate de naştere) 

- adeverinta cu  terenuri agricole detinute, de la Primărie 

- cupoanele de alocație, inclusiv alocațiile complementare pe lunile octombrie, noiembrie și 

decembrie 2021, pentru toți copiii din familie sau extras de cont bancar 

 

!!! Dosarele se depun la secretariatul unității școlare de către părintele sau 

reprezentantul legal al elevului, până în data de 31 ianuarie, 2022. 

Atenție, se resping dosarele incomplete!!! 

 
BURSE SOCIALE: 

 Bursele sociale se acordă elevilor conform prevederilor art. 14, art. 15 și art. 16, din OME 

nr.5870/22.12.2021. 
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Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu 

frecventa, inclusiv cei scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital, din 

invatamantul preuniversitar de stat: 

   a) elevi proveniti din familii care nu realizeaza un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe 

membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv 764 lei. La 

stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu 

caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia complementara pentru copii; 

   b) elevi orfani sau crescuti de un singur parinte sau elevi abandonati de parinti asupra carora a 

fost instituita o masura de protectie sociala; 

   c) elevi care au deficiente/afectari functionale produse de boli, tulburari sau afectiuni ale 

structurilor si functiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sanatatii 

si al ministrului muncii, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru 

aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a 

modalitatilor de aplicare a acestora. 

   d) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa 

studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu. 

 Lista burselor sociale, venituri mici, se revizuiește calculând 50% din venitul lunar mediu 

pe membru de familie, în ultimile 12 luni, adică să nu depășească 764 lei. În acest sens, părinții 

elevilor beneficiari trebuie să depună la dosar adeverințe de venituri și cupoane de alocație, 

inclusiv cele complementare, din ianuarie 2021-decembrie, 2021. 

 Își pot depune dosar elevii claselor V-VIII, începând cu sem al II-lea, care se încadrează 

în una din situațiile: bursă socială-venit mic, bursă socială pentru orfani, bursă socială pe caz de 

boală (vezi afecțiunile mai jos), provin din mediul rural și sunt școlarizați într-o altă localitate. 

 Pentru obtinerea bursei de ajutor social, parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali 

ai elevilor minori depun la secretariatul din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care 

dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui 

semestru, respectiv până la data de 31 ianuarie, 2022. 

COMPONENȚA DOSARULUI: 

BURSA AJUTOR SOCIAL-VENITURI MICI  

- dosar de plastic 
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- cerere  tip pentru acordarea bursei sociale pentru situaţie venituri mici de la unitatea 

scolara 

- copie după actele de identitate ale membrilor familiei ( copie după buletinele/cărțile de 

identitate sau certificate de naştere) cu obligaţia să prezinte originalele la depunerea 

dosarelor pentru a putea fi confruntate . Pe copii se va trece „conform cu originalul” şi 

va semna atât primitorul cât şi solicitantul. 

- adeverinţe şcolare pentru fraţii care urmează cursuri în învăţământul de zi (şcoală, 

grădiniţă, facultate). 

-adeverinţe privind veniturile nete în ultimele 12 luni ale membrilor familiei (ianuarie-

decembrie 2021) 

-cupoane alocație, inclusiv cele complementare, pentru toți copiii familiei din ultimele 12 

luni (ianuarie-decembrie 2021). 

 

BURSA ORFANI 

- dosar  de plastic 

- cerere  tip  pentru acordarea bursei în care va menţiona statutul:  orfan de un 

părinte/ambii parinti 

- copie xerox după certificatul de deces 

- copie certificat nastere elev beneficiar 

- copie după actele de identitate ale membrilor familiei ( copie după buletinele/cărțile de 

identitate sau certificate de naştere), cu obligaţia să prezinte originalele la depunerea 

dosarelor pentru a putea fi confruntate. 

 

BURSA BOALA 

 Afectiuni:  

I. boli si tulburari ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale; 

   II. boli ale structurilor si functiilor senzoriale; 

   III. boli ale structurii laringelui si functiilor sale; 

   IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale; 

   V. boli ale structurii aparatului respirator si ale functiilor sale; 

   VI. boli ale structurii sistemului imunitar si ale functiilor sale; 

   VII. boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin; 

   VIII. boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau fara insuficienta renala cronica 

(IRC), indiferent de cauza; 

   IX. boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunzatoare miscarii; 

   X. boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului; 

   XI. boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si metastazele); 

   XII. boli genetice; 

   XIII. transplantul de organe, tesuturi si celule, starile posttransplant; 
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   XIV. orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronica/genetica/care necesita 

tratament indelungat pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel 

putin 6 luni sau ingrijiri paliative si care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la 

pct. I-XIII este luata in considerare; 

- dosar  de plastic 

- cerere tip  pentru acordarea bursei în care va fi menţionată afecţiunea de care suferă, 

de la unitatea scolara 

- certificat eliberat de medicul specialist si avizat de medic de familie/medic cabinet 

scolar 

- copie după actele de identitate ale membrilor familiei ( copie după buletinele/cărți de 

identitate sau certificate de naştere) 

-copie certificat nastere elev beneficiar 

 

BURSA SOCIALĂ PT. ELEVII DIN MEDIUL RURAL: 

-dosar de plastic 

-cerere tip 

-adeverință de la Primăria de domiciliu din care să reiasă că nu există unitate școlară în 

localitatea de domiciliu 

 

BURSA SOCIALĂ OCAZIONALĂ: 

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o data pe an, si elevilor de la cursurile cu 

frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, ale caror venituri nete lunare pe membru de 

familie nu depasesc 75% din salariul minim net pe economie. 

        Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale 

veniturilor, prevazute la art. 14 si 15 (condițiile valabile pt bursele sociale de mai sus). 

        Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie sa fie cel putin egal cu cuantumul lunar al 

bursei de ajutor social. 

  

!!! Profesorii diriginți și prof. înv. primar sunt rugați să depună la secretariatul școlii tabel 

conform ANEXEI I, iar lunar un tabel conform ANEXEI II, care se înregistrează în primele 5 

zile lucrătoare ale lunii următoare. 

 

 

Model tabel pentru profesorii diriginţi și prof. înv., clasele CP-VIII/  ANEXA I: 

 

Situația școlară a elevilor din clasa                 , în vederea obținerii burselor școlare 

 

Nr.

crt. 

Nume și prenume elev Medie sem 

I, 

Nr. abs. 

nemotivate din 

Corigențe 

la 

 

Observații  
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an școlar 

2021-2022 

sem I, an 

școlar 2021-

2022 

disciplina/ 

disciplinele 

 

      

Dirig./prof.înv...................    

 

 

Model tabel pentru profesorii diriginţi și prof. înv., clasele CP-VIII/  ANEXA II: 

 

Situația școlară a elevilor din clasa                 , în vederea obținerii burselor sociale 

 

Nr.

crt. 

Nume și prenume elev Luna  Nr. abs. nemotivate, 

an școlar 2021-2022 

 

Observații  

 

     

Dirig./prof.înv...................    

 

IMPORTANT: NU se acordă burse sociale mai multor frați din aceeași familie! 

 

(1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu 

bursa de studiu. 

(2) Elevii care au dreptul sa primeasca atat bursa de performanta, cat si bursa de merit sau bursa 

de studiu trebuie sa opteze pentru una din acestea, putand sa o aleaga pe cea cu valoare mai 

mare sau acordata pentru o perioada de timp mai mare. 

(3) Elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursa de studiu/merit/performanta/ajutor 

social, indiferent daca beneficiaza si de o masura de protectie sociala. 

Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare pentru elevii prevazuti 

la art. 13, in urmatoarele situatii:  

   a) elevilor care au promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti 

la o singura disciplina de invatamant si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate/ semestru;   

c) elevilor care repeta anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

 

DOSARELE SE DEPUN LA  SECRETARIATUL 

UNITĂȚII ȘCOLARE, INSOTITE DE TOATE 

DOCUMENTELE MAI SUS AFISATE 
TERMEN DE DEPUNERE : 31 ianuarie, 2022 

 

 

 

Responsabil Comisia de acordare a burselor şcolare, 

 prof. înv. primar, Moise Ionelia 


