
1 
 

Burse – semestrul II, an școlar 2021-2022 
 

 

Lista documentelor necesare și condițiile de acordare a fiecărei burse se regăsesc   

în OME 5870/ 22.12.2021 – Criterii generale acordare burse elevi, publicat in M.Of. 8/ 

04.01.2022:http://ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2022/01/OME_5870_2021_criterii-burse-2.pdf 

 

și în PRECIZĂRI DGIP 109/ 21.01.2022:  
http://ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2022/01/Precizari-Doc-Jan-21-2022.pdf 

 

 

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu semestrul al II-lea al 

anului școlar 2021-2022. 

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE  

PENTRU DOSARUL DE BURSE, conform OME 5870/2021 

 

Pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 
 

Perioadă depunere dosare: 17 ianuarie – 04 februarie 2022 

 

1. BURSE DE PERFORMANȚĂ  

 Acte necesare: 

‐  copie carte de identitate/copie certificat de naștere; 

‐  copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe 

diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, fără depunerea unei cereri 

în acest sens. 

 

2. BURSE DE MERIT  

Acte necesare: 

‐  copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe 

diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, fără depunerea unei cereri 

în acest sens. 

 

3. BURSE DE STUDIU pentru elevii care au obținut media de cel puțin 7,50 și 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 

Acte necesare: 

‐  cerere; 

‐  anchetă socială; 

‐  copii C.I. ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori); 

‐  adeverințe elev/ student pentru frați/ surori cu precizări referitoare la burse primite 

pentru perioada specificată; 

‐  adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/ membrilor de familie apți 

de muncă din care să reiasă salariul net (sau după caz, talon pensie, ajutor şomaj 

etc.) pe ultimele 3 luni sau declarație notarială că nu au realizat venituri cu 

excepția alocațiilor; 

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/01/Ordin-criterii-burse-localre.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/01/Ordin-criterii-burse-localre.pdf
http://ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2022/01/OME_5870_2021_criterii-burse-2.pdf
http://ctmbacescu.ro/wp-content/uploads/2022/01/Precizari-Doc-Jan-21-2022.pdf
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‐  adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru octombrie, noiembrie și 

decembrie 2021, pentru părinții/ membrii de familie apți de muncă; 

‐  alte venituri cu caracter permanent: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a 

minorului, alocaţie de stat, alocaţie complementară, venituri agricole, venituri din 

chirii, din dividente sau alte venituri; 

‐  alte documente justificative; 

‐  copie extras cont și copie C.I. titular doar dacă sunt schimbări de conturi sau dacă 

elevul este la prima bursă; 

‐  dosar de carton cu șină pentru documentele de mai sus. 

 
 Elevii care au dreptul să primească atât bursa de performanță, cât și bursa de merit sau bursa de 

studiu trebuie să opteze pentru una dintre acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau 

acordată pentru o perioadă de timp mai mare (OM 5870/ 22.12.2021, art. 17 (2)). 

 Elevii incluși în programul național „Bani de liceu” pot beneficia de bursă de performanță, bursă de 

merit sau bursă de studiu. 

 Bursa profesională se poate cumula cu bursa de performanță, bursa de merit sau bursa de studiu. 

 

4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite 

semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și 

se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei 

școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul 

preuniversitar de stat: 

 

4.1. ELEVI proveniți 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.  
 

Acte necesare: 

‐  cerere; 

‐  anchetă socială; 

‐  copii C.I. ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori); 

‐  adeverințe elevi/ student pentru frați/ surori cu precizări referitoare la burse primite 

pentru perioada specificată; 

‐  adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/ membrilor de familie apți 

de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 12 luni (sau după caz, talon 

pensie, ajutor şomaj, etc.), sau declarație notarială că nu a avut venituri; 

‐  adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată 

pentru părinții/ membrii de familie apți de muncă; 

‐  alte venituri cu caracter permanent: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a 

minorului, alocaţie de stat, alocaţie complementară, venituri agricole, venituri din 

chirii, din dividente sau alte venituri; 

‐  alte documente justificative; 

‐  copie extras cont și copie C.I. titular doar dacă sunt schimbări de conturi sau dacă 

elevul este la prima bursă; 

‐  dosar de carton cu șină pentru documentele de mai sus. 

 

4.2. ELEVI ORFANI sau CRESCUȚI DE UN SINGUR PĂRINTE sau elevi 

ABANDONAȚI DE PĂRINȚI asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție 

socială (acordarea bursei nu este condiționată de venitul mediu net lunar pe membru de 

familie) 
 

Acte necesare: 
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‐  cerere; 

‐  copie certificat naștere elev și copie C.I. (pentru elevii care au peste 14 ani); 

‐  copie certificat deces părinte, copie C.I. părinte supraviețuitor și declarație 

notarială a acestuia prin care declară că exercită singur autoritatea părintească – 

pentru elevi orfani; 

‐  copie C.I. părinte și declarație notarială a acestuia prin care declară că exercită 

singur/ă autoritatea părintească – pentru elevi crescuți de un singur părinte; 

‐  documente justificative pentru elevi abandonați de părinți, asupra cărora a fost 

instituită o măsură de protecție socială; 

‐  copie extras cont și copie C.I. titular doar dacă sunt schimbări de conturi sau dacă 

elevul este la prima bursă; 

‐  dosar de carton cu șină pentru documentele de mai sus. 

 

4.3. BURSE MEDICALE (acordarea bursei nu este condiționată de venitul mediu net 

lunar pe membru de familie) 

 

Acte necesare: 

‐  cerere; 

‐  copie certificat naștere elev și C.I. pentru elevii care au peste 14 ani; 

‐  certificat eliberat de medicul specialist (tip A5), cu mențiunea „pentru bursă 

școlară”, și avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul școlar, respectiv 

certificatul de încadrare în grad de handicap; 

‐  copie extras cont și copie C.I. titular doar dacă sunt schimbări de conturi sau dacă 

elevul este la prima bursă; 

‐  dosar de carton cu șină pentru documentele de mai sus. 

 

4.4. ELEVI DIN MEDIU RURAL școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au 

posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de 

domiciliu (acordarea bursei nu este condiționată de venitul mediu net lunar pe 

membru de familie) 
 

Acte necesare: 

‐  cerere; 

‐  copie C.I. elev;  

‐  copie certificat de naștere și copie C.I. părinte (pentru elevii < 14 ani); 

‐  adeverință de la primărie în care să se specifice că nu există unitate de 

învățământ gimnazial sau liceal (cu profilul studiat de elev) în localitatea de 

domiciliu; 
‐  copie extras cont și copie C.I. titular doar dacă sunt schimbări de conturi sau dacă 

elevul este la prima bursă; 

‐  dosar de carton cu șină pentru documentele de mai sus. 

 

4.5. BURSE SOCIALE OCAZIONALE (se poate acorda ocazional, o dată pe 

an) pentru elevi proveniți din familii care NU REALIZEAZĂ UN VENIT 

MEDIU NET LUNAR, pe ultimele 12 LUNI, pe membru de familie, mai mare 

de 75% din salariul minim net pe economie.  
 

Acte necesare: 

‐  cerere; 

‐  anchetă socială; 

‐  copii CI ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori); 
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‐  adeverințe elev/ student pentru frați/ surori cu precizări referitoare la burse 

primite pentru perioada specificată; 

‐  adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/ membrilor de familie 

apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 12 luni (sau după caz, 

talon pensie, ajutor şomaj etc.) sau declarație notarială că nu a avut venituri; 

‐  adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată 

pentru părinții/ membrii de familie apți de muncă; 

‐  alte venituri cu caracter permanent: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a 

minorului, alocaţie de stat, alocaţie complementară, venituri agricole, venituri din 

chirii, din dividente sau alte venituri; 

‐  alte documente justificative; 

‐  copie extras cont și copie C.I. titular doar dacă sunt schimbări de conturi sau dacă 

elevul este la prima bursă; 

‐  dosar de carton cu șină pentru documentele de mai sus. 

 
 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 de ajutor social, în primele 10 zile 

lucrătoare ale fiecărui semestru (OM 5870/ 22.12.2021, art. 10, (3)). 

 Pentru obținerea bursei de ajutor social, 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 de ajutor social, în 

primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru (OM 5870/ 22.12.2021, art. 15). 

 Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru 

luna respectivă (OM 5870/ 22.12.2021, art. 13, (2)). 

 Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 13, 

în următoarele situații: a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului 

școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe 

nemotivate/ semestru; b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în 

liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de 

stat; c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale (OM 5870/ 

22.12.2021, art. 18). 

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

studiu (OM 5870/ 22.12.2021, art. 17, (1)). 

 Elevii cu CES pot obține bursă de studiu/ merit/ performanță/ ajutor social, indiferent dacă 

beneficiază și de o măsură de protecție socială (OM 5870/ 22.12.2021, art. 17, (3)). 

 Beneficiarii Programului național de protecție socială „Bani de liceu” nu pot beneficia în acelaşi timp 

şi de bursă socială (HG 1488/ 9.09.2004, art. 10). 
 Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” nu pot beneficia în acelaşi 

timp şi de bursă socială (HG 951/ 28.12.2017, art. 5, (4)). 

 Cererile se vor completa odată cu depunerea dosarelor. 


