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CRITERII  ȘI ACTE NECESARE pentru acordarea BURSELOR  ȘCOLARE  2022-2023 

conform O.M.E. nr. 5379/07.09.2022 

 

Discutat în C.P. din data de 13.09.2022 / Aprobat în C.A. din data de 14.09.2022 

BURSE DE PERFORMANȚĂ 

- Locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor sau concursurilor școlare organizate de Ministerul Educației  

- Calificare în loturile de pregătire organizate de ME pentru competițiile internaționale 

- Locul I, II sau III la etapele naționale ale concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv, sau tehnico-științific organizate de ME 

- Copie diplomă conf. cu originalul  

BURSE MERIT se acordă la propunerea dirigintelui, pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă performanțele, în plus, 

elevul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- 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 ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-

științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației. 

Lista competițiilor școlare naționale, și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de merit este aprobată și publicată de 

Ministerul Educației prin Nota nr. 21221/12.09.2022. 

Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele.  

Excepție: elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de merit se acordă începând cu luna următoare obținerii 

rezultatelor, până la finalul anului școlar 2022 – 2023. 

BURSE STUDIU  

- cerere tip semnată de diriginte 

- adeverință cu venitul net pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte (dacă este cazul:  adeverință şomaj, talon pensie, alocații de stat, alocații 

complementare 

- copii CI părinţi, copie certificat naștere pentru frați  

- anchetă socială  

- venituri sub 1524 lei pe membru de familie  

- declaraţie pe propria răspundere că nu are alte venituri impozabile  

- 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 clasa 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;  

BURSE SOCIALE – numai pentru LICEU ZI 

 medicale 

- adeverință medicală de la medicul specialist și parafată de medicul școlar sau de familie 

- cerere tip semnată de diriginte 

 venituri 762 lei/lună 

- adeverință cu venitul net pe ultimele 12 luni ale fiecărui părinte; (după caz: șomaj, talon pensie, alocații de stat, alocații complementare) 

- copii CI părinţi, copie certificat naștere pentru frați 

- anchetă socială  

- cerere tip semnată de diriginte; 

 bursa de orfan: 
- copie după certificatul de deces al părintelui  

- după caz: copie hotărâre de divorț pentru care instanța de tutelă a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, copil cu tata 

declarat necunoscut, copil adoptat de o singură persoană, elevi abandonați, elevi în plasament sau pentru care s a instituit o măsură de protecție socială. 

- copie certificat de naștere elev 

- cerere tip 

Elevii care acumulează 10 sau mai multe 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. 

Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția 

burselor școlare și universitare.  

Termenul de „familie”:  

 desemnează soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.  

 este asimilată și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.  

 Se asimilează persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de 

venituri și cheltuieli.  

 este asimilată și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, care locuiește împreună cu 

copiii aflați în întreținerea sa  

Elevii care au dreptul să primească atât bursă performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea.  

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot primi bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.  

Elevii care beneficiază de sprijinul financiar Bani de liceu sau Euro 200 pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social 

TOATE TIPURILE DE BURSE SUNT CONDIȚIONATE  DE  MEDIA 10 LA PURTARE 

DOSARELE DE BURSĂ SUNT VERIFICATE ŞI SEMNATE  DE  DIRIGINTE 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR:  30 septembrie 2022 
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