
ACORDAREA BURSEI DE STUDIU ( Ordin 5870/ M.O.8/2022)
ANUL ŞCOLAR  2021-2022

SEM. II

Se acordă elevilor 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 și care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții: 

a)  au  obținut  media  generală  de  cel  puțin  7,50  și  au  acumulat  cel  mult  10  absențe

nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;

 b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absente nemotivate în

primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a; 

c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru

elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv

au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I,

pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea. 

Bursele sunt revizuibile semestrial.

Elevii din clasele de început de ciclu, respectiv clasa a V-a si a IX-a, vor depune  dosar în sem al

II-lea, în funcție de media semestrului I.

Sunt necesare următoarele acte:

1. Cerere tip

2. Adeverințe  de  venit  NET sau  /  şi  cupoane  de  pensie/pensie  alimentară/pensie  de  urmaş  în

original  pe  ultimele  trei  luni  (  decembrie  2021,  noiembrie  2021,  octombrie  2021  )   ale

părinţilor/tutorilor legali şi ale fraţilor majori care realizează venituri şi locuiesc împreună cu

părinţii (unde este cazul); Venitul mediu NET lunar /membru de familie să fie mai mic sau egal

cu salariul  minim net  pe economie, respectiv 1524 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.

3. Pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează niciun fel de venit lunar

permanent  se  solicită  declaraţie  pe  proprie  răspundere  (notarială)  că  nu realizează  venituri

(inclusiv pentru fraţii majori care locuiesc împreună, nu sunt elevi sau studenţi şi nu au venituri

cu caracter permanent);

4. Copii după cărţile de identitate ale părinţilor / tutorilor

5. Copii  după cărţile  de identitate sau certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi  în întreţinerea

părinţilor / tutorilor



6. Adeverinţă de elev / student pentru fraţii care au această calitate; Toate copiile vor fi însoţite de

menţiunea „conform cu originalul”  menţionată  de  către  diriginte,  care  va  semna alături  de

solicitant.

7. În caz de divorţ– hotărârea de divorţ în copie din care să reiasă custodia elevului şi cuantumul

pensiei alimentare;

8. În cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se precizează tutorele

elevului – copie.

NOTĂ:

Diriginții au obligația să verifice dosarele elevilor care vor cuprinde toate actele cerute în ordinea

din lista și cu respectarea termenelor din calendar. Pe cererea elevului va figura semnătura dirigintelui

care  își  asumă  corectitudine  actelor  din  dosar  și  a  calculului  sumelor  conform  precizărilor  și  a

metodologiei de calcul.

Diriginții vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea

"conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna.

Nu se primesc dosare incomplete sau care nu au puse actele în ordinea menționată mai sus.

Termen limită de depunere dosare 31 ianuarie 2022, orele 15.30.


