BURSE an școlar 2022-2023
DEPUNEREA DOSARELOR:
12 SEPTEMBRIE 2022- 25 SEPTEMBRIE 2022
EXTRAS DIN O.M.E. nr. 5379/07.09.2022
BURSELE DE PERFORMANŢĂ
Se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

Bursele de performanţă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au
obţinut rezultatele.
Pot primi bursa doar elevii promovaţi.
Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute, atestate prin
documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unităţii
de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, LA PROPUNEREA DIRIGINTELUI.
Elevii vor depune următoarele documente:
1. copia actului de identitate al elevului ( certificat de naștere/ carte de identitate)
2. copie diplome concurs / olimpiada – etapa națională
3. copie fila calendar concurs/olimpiada
4. copie carte identitate – titular cont bancar (elev sau părinte, dacă vârsta elevului nu permite
obtinerea unui card bancar)
5. extras de cont bancar
❖ se acceptă următoarele bănci: BCR, Transilvania, ING, First (Piraeus), Raiffaisen, Țiriac.

6. dosar de plastic cu şină
Dirigintele depune, la Comisia de atribuire a burselor, documentele fiecarui elev, după ce
acestea au fost verificate si asezate in ordinea enumerată, si un tabel nominal conform
modelului de mai jos:
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BURSELE DE MERIT
Se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute, atestate prin documente
şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unităţii de
învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, LA PROPUNEREA DIRIGINTELUI.
Elevii vor depune următoarele documente:
1. copia actului de identitate al elevului ( certificat de naștere/carte de identitate)
2. copie diplome concurs / olimpiada
3. copie carte identitate – titular cont bancar (elev sau părinte, dacă vârsta elevului nu permite
obtinerea unui card bancar)
4. extras de cont bancar
❖ se acceptă următoarele bănci: BCR, Transilvania, ING, First (Piraeus), Raiffaisen, Țiriac.

5. dosar de plastic cu şină
Dirigintele depune, la Comisia de atribuire a burselor, documentele fiecarui elev, după ce
acestea au fost verificate si asezate in ordinea enumerată, si un tabel nominal conform
modelului de mai jos:
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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 (iunie 2022, iulie 2022, august 2022) cel mult egal cu
salariul minim net pe economie (1524 lei) şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile
cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusive alocaţia complementară
pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare
Atenție! Art. 5 din O.M.E. nr. 5379/07.09.2022

Pot primi bursa doar elevii promovaţi.
Elevii vor depune următoarele documente:
1. cerere tip de la diriginte
2. copia actului de identitate al elevului ( certificat de naștere/carte de identitate)
3. declaraţie pe proprie răspundere în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația
acestora;

4. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai
familiei.
5. acte doveditoare, în original privind veniturile tuturor membrilor familiei:
• adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 3 luni (IUNIE – AUGUST 2022:
plafonul maxim la acordarea burselor sociale să nu depășească 1524 lei/membru de familie/lună);
• adeverință fiscală (ANAF) pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi
nu sunt elevi/studenţi de la Administrația Financiară din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri
agricole în zonele colinare, de şes, montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de
20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane);
• talon cu alocaţia suplimentară pentru copii;
6. declaraţie notarială pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile
respective
7. copie carte identitate – titular cont bancar (elev sau părinte, dacă vârsta elevului nu permite
obtinerea unui card bancar)
8. extras de cont bancar
❖ se acceptă următoarele bănci: BCR, Transilvania, ING, First (Piraeus), Raiffaisen, Țiriac.

9. dosar de plastic cu şină
ATENȚIE! Elevii care beneficiază de bursă de studiu pot primi și bursă de ajutor social.
Dirigintele depune, la Comisia de atribuire a burselor, documentele fiecarui elev, după ce
acestea au fost verificate si asezate in ordinea enumerată, si un tabel nominal conform
modelului de mai jos:
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BURSELE DE AJUTOR SOCIAL
(venituri mici, orfani, medicale, rurale)

❖ ELEVII CARE ACUMULEAZĂ 10 ABSENŢE NEMOTIVATE ÎNTR-O LUNĂ NU
PRIMESC BURSA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU LUNA RESPECTIVĂ.

❖ DIRIGINTELE CLASEI VA TRANSMITE LUNAR SITUAȚIA ABSENȚELOR
ACUMULATE DE BENEFICIARII BURSELOR SOCIALE

❖ Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit
sau cu bursa de studiu.
❖ Pot primi bursa doar elevii promovaţi.

a) BURSA de ajutor social VENITURI MICI
Se acorda elevilor proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe
ultimele 12 luni (septembrie 2021- august 2022), pe membru de familie, mai mare de
50% din salariul minim net pe economie (762 lei). 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
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile
cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusive alocaţia complementară
pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare

Atenție! Art. 5 din O.M.E. nr. 5379/07.09.2022

Elevii vor depune următoarele documente:
1. cerere tip de la diriginte
2. copia actului de identitate al elevului (certificat de naştere/ carte de identitate)
3. declaraţie pe proprie răspundere în care se specifică numărul membrilor familiei şi ocupația
acestora;
4. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri
ai familiei.
5. acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei:
• adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 - august
2022): plafonul maxim la acordarea burselor sociale este de 762 lei/membru de familie/lună);

• adeverinţe fiscală pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt
elevi/studenţi din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de
şes, montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele
colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane);
• talon cu alocaţia suplimentară pentru copii;
• talon de şomaj / talon de pensie / talon de pensie alimentară (unde este cazul)
6. declaraţie notarială pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile
respective.
7. copie carte identitate – titular cont bancar (elev sau părinte dacă vârsta elevului nu permite
obtinerea unui card bancar)
8. extras de cont bancar
- se acceptă următoarele bănci: BCR, Transilvania, ING, First (Piraeus), Raiffaisen, Țiriac.

9. dosar de plastic cu şină
Dirigintele depune, la Comisia de atribuire a burselor, documentele fiecarui elev, după ce
acestea au fost verificate si asezate in ordinea enumerată, si un tabel nominal conform
modelului de mai jos:
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b) BURSĂ de ajutor social pentru ELEVI ORFANI SAU CRESCUŢI DE UN SINGUR PĂRINTE
SAU ELEVI ABANDONAŢI DE PĂRINŢI ASUPRA CĂRORA A FOST INSTITUITĂ O
MĂSURĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ;

Atentie! Listele elevilor care beneficiază de acest tip de bursă pot fi revizuite lunar, la
cererea beneficiarilor, adăugandu-se listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac
dovada încadrării în condițiile prevăzute.
Elevii vor depune următoarele documente:
1. cerere tip de la diriginte
2. copia actului de identitate al elevului (certificat de naştere/ carte de identitate)
3. copie după certificatul de deces ( în cazul copiilor orfani de un părinte sau de ambii părinți)
4. copie carte identitate a părintelui supravețuitor
5. Copie după sentinţa de divorţ / hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului sau declaraţie
notarială a părintelui care creşte singur copilul, respectiv copie legalizată după actul ce atestă
măsura de protecţie socială (în cazul elevilor abandonaţi);

6. copie carte identitate – titular cont bancar (elev sau părinte dacă vârsta elevului nu permite
obtinerea unui card bancar)
7. extras de cont bancar
❖ se acceptă următoarele bănci: BCR, Transilvania, ING, First (Piraeus), Raiffaisen, Țiriac.
8. dosar de plastic cu şină
Dirigintele depune, la Comisia de atribuire a burselor, documentele fiecarui elev, după ce
acestea au fost verificate si asezate in ordinea enumerată, si un tabel nominal conform
modelului de mai jos:
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c) BURSĂ de ajutor social pentru ELEVI CARE AU DEFICIENŢE / AFECTĂRI
FUNCŢIONALE PRODUSE DE BOLI, TULBURĂRI SAU AFECŢIUNI ALE
STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR ORGANISMULUI, STRUCTURATE TIPOLOGIC, astfel:

Atentie! Listele elevilor care beneficiază de acest tip de bursă pot fi revizuite lunar, la
cererea beneficiarilor, adăugandu-se listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac
dovada încadrării în condițiile prevăzute.

Elevii vor depune următoarele documente:
1. cerere tip de la diriginte
2. copia actului de identitate al elevului (certificat de naştere/ carte de identitate)
3. certificat medical în original, format A5, eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de
familie/ medicul de la cabinetul școlar
5. certificate de handicap (acolo unde este cazul)
4. copie carte identitate – titular cont bancar ( elev sau părinte dacă vârsta elevului nu permite
obtinerea unui card bancar)
5. extras de cont bancar
❖ se acceptă următoarele bănci: BCR, Transilvania, ING, First (Piraeus), Raiffaisen, Țiriac.
6.dosar de plastic cu şină
Dirigintele depune, la Comisia de atribuire a burselor, documentele fiecarui elev, după ce
acestea au fost verificate si asezate in ordinea enumerată, si un tabel nominal conform
modelului de mai jos:
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Atentie! Listele elevilor care beneficiază de bursă de ajutor social pentru ELEVI CARE
AU DEFICIENŢE / AFECTĂRI FUNCŢIONALE PRODUSE DE BOLI) pot fi revizuite
lunar, la cererea beneficiarilor, adăugându-se listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi
care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute.

d) BURSĂ de ajutor social pentru ELEVI( învățământ primar și gimnazial)
DIN MEDIUL RURAL

Elevii vor depune următoarele documente:
1. cerere tip de la diriginte
2. copia actului de identitate al elevului (certificat de naştere/ carte de identitate)

3. copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai
familiei
4. adeverință din care să reiasă faptul că elevul nu are posibilitatea să studieze într-o unitate de
învăţământ din localitatea de domiciliu
5. copie carte identitate – titular cont bancar ( elev sau părinte dacă vârsta elevului nu permite
obtinerea unui card bancar)
6. extras de cont bancar
❖ se acceptă următoarele bănci: BCR, Transilvania, ING, First (Piraeus), Raiffaisen, Țiriac.
7. dosar de pliastic cu șină
Dirigintele depune, la Comisia de atribuire a burselor, documentele fiecarui elev, după ce
acestea au fost verificate si asezate in ordinea enumerată, si un tabel nominal conform
modelului de mai jos:
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BURSA DE AJUTOR SOCIAL ce se poate acorda OCAZIONAL, o dată pe an

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile
cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusive alocaţia complementară
pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare
Pot primi bursa doar elevii promovaţi.
Condiții de acordare:
 venitul net lunar să nu depășească suma de 1143 lei/membru de familie/lună;
 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;
Atenție! Art. 5 din O.M.E. nr. 5379/07.09.2022 ( definirea termenului “ familie”)

Elevii vor depune următoarele documente:
1. cerere tip de la diriginte
2. copia actului de identitate al elevului (certificat de naştere/ carte de identitate)
3. declaraţie pe proprie răspundere în care se specifică numărul total al membrilor familiei şi
ocupația acestora;
4. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri
ai familiei.
5. acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei:
• adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 - august
2022): plafonul maxim la acordarea burselor sociale este de 1143 lei/membru de familie/lună);
• adeverinţe fiscală pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt
elevi/studenţi din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de
şes, montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele
colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane);
• talon cu alocaţia suplimentară pentru copii;
•talon de şomaj / talon de pensie / talon de pensie alimentară (unde este cazul)
6. declaraţie notarială pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile
respective.
7. copie carte identitate – titular cont bacar (elev sau părinte, dacă vârsta elevului nu permite
obținerea unui card bancar)
8. extras de cont bancar
- se acceptă următoarele bănci: BCR, Transilvania, ING, First (Piraeus), Raiffaisen, Țiriac.

9. dosar de plastic cu şină
Dirigintele depune, la Comisia de atribuire a burselor, documentele fiecarui elev, după ce
acestea au fost verificate si asezate in ordinea enumerată, si un tabel nominal conform
modelului de mai jos:
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NOTĂ:
 Termen de depunere a dosarelor: 12 – 25 septembrie 2022
 Nu se primesc dosare incomplete şi/sau după expirarea termenului
de depunere!!!
 La dosar se va atașa EXTRAS DE CONT pentru virarea bursei.
 TOATE DOCUMENTELE VOR FI PUSE ÎN ORDINEA DIN
CERERE ÎNTR-UN DOSAR DE PLASTIC.
 DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE FIZIC LA ÎNVĂŢĂTOR /
DIRIGINTE.
 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 acordată
pentru o perioadă de timp mai mare.
 Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță,
cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
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.
 Responsabilitatea completării dosarului revine în totalitate

părintelui / tutorelui / reprezentantului legal.

