CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
( conform Ordinului nr 5870/ 2021 )

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSE ESTE 31.01.2022, ORA 12,00

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL- VENITURI MICI

1. Nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni ( perioada 01.01.2021-31.12.2021), pe membru de
familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie ( adică 762 lei/ membru/familie/lună);
2. Nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40000 mp, în
zonele montane;
3. Promovat pe semestrul I și nota 10 sau calificativul FB la purtare.
4. Bursele de ajutor social se stabilesc la inceputul anului scolar, fiind revizuite semestrial, in functie de modificarile
intervenite in veniturile nete lunare ale familiei;
5. Elevii care acumuleaza 10 absente nemotivate intr-o luna Nu primesc bursa de ajutor social pentru luna
respectiva;
DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE
a) Cerere tip întocmită de părinte/ tutore legal
b) Copie certificat de naștere elev;
c) Copie după certificatul de naștere a tuturor copiilor aflați în întreținere ( pentru elevii școlarizați la alte unități
școlare se anexează la copia după certificatul de naștere – adeverință de înscriere de la școala respectivă cu
mențiunea dacă au beneficiat de bursă pe ultimele pe ultimele 12 luni, perioada 01.02.2021-31.01.2022și
cuantumul lor );
d) Copie: buletin/ carte de identitate părinți/ elevi;
e) Copie după cupoanele / extras de cont privind alocația de stat pentru perioada01.01.2021-31.12.2021; copie
dupa cupoanele de alocatie complementara perioada 01.01.2021-31.12.2021;
f) Adeverință cu salariul net pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt angajați (
dacă e cazul);
g) Adeverință de venit de la ANAF pentru anul fiscal 2021 ( solicită unitatea școlară).
h) Unde nu există venit- declarație notarială cu mențiunea ,,pe utlimele 12 luni nu s-a realizat venit”- perioada
01.01.2021-31.12.2021 si ca nu au beneficiat de alocatie suplimentara pentru perioada 01.01.202131.12.2021;
i) Adeverință de la Primărie cu mențiunea că dețin/ nu dețin terenuri agricole;
j) Copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt
pensionați/ sau adeverință de la casa de pensii și locuiesc la aceeași adresă ( dacă este cazul);
k) Copie după cupoanele de pensie alimentară / extras de cont pe perioada 01.01.2021-31.12.2021; în cazul în
care părinții sunt despărțiți/ sau adeverință;
l) Hotărâre de divorț sau de încredințare a copilului;
m) Extras de cont părinte/ turore legal /elev daca este major

NOTĂ : La stabilirea venitului net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii
acesteia le realizează , inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj , creanțe legale, convenții civile de
întreținere aflate în executare, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați
în plasament , burse pentru elevi acordate în condițiile legii.

PENTRU ORICE VENIT CARE NU SE POATE JUSTIFICA PRIN DOCUMENTE, SE VA FACE
DECLARAȚIE LA NOTAR;
COMISIA DE BURSE ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A SOLICITA ANCHETE SOCIALE.

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL- MEDICALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
Boli ale structurilor laringelui și funcțiilor sale;
Boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale
Boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale
Boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale
Boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale
Boli ale structurii și funcționării sistemelor digastiv, metaboli și endocrin
Boli ale structurii funcșiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică ( IRC), indiferent de
cauză
Boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării
Boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului
Boală canceroasă ( indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele)
Boli genetice
Transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant
Orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/ genetică/ care necesită tratament îndelungat
pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și
care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct I-XIII este luată în considerare
Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului medical eliberat de
medicul specialist ( tip A5) și avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul școlar, respectiv a
certificatului de încadrare în handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar de familiei.

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE
a) Cerere tip întocmită de părinte/ tutore legal
b) Copie după certificatul de naștere;
c) Certificatul medical în original eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie cu mentiunea
pentru bursa scolara
d) Copie: buletin/ carte de identitate părinți/ elevi;
e) Extras de cont părinte/ turore legal – dacă e cazul.

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL- ORFANI
1. Au promovat semestrul I cu media la purtare 10 sau calificativul FB;
2. Orfan de un părinte sau de ambii părinți.

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE
f) Cerere tip întocmită de părinte/ tutore legal
g) Copie după certificatul de naștere;
h) Copie după certificatul de deces
i) Copie: buletin/ carte de identitate părinte/tutore;
j) Extras de cont părinte/ turore legal – dacă e cazul.

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT
1. Au rezultate deosebite la învățătură : au media generală de cel puțin 9,50și cel mult 10 absențe nemotivate
/ semestru în anul anterior, respectiv în primul semestru I al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele
de început ale învățământului gimnazial ( clasa a V-a);
2. Au obținut locurile I,II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale
organizate și finanțate de MEN, denumit în continuare MEN;
3. 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 și finanțate de MEN.
Bursele de merit obținute în baza prevederilor de la art. 8 punct 1, lit. (a), (b), (c), se acordă începând cu
semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, respectiv
începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial.
Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor art. 8, punctului 1 lit a),
(b), (c) este revizuită semestrial în funcție de modificările intervenite în situația școlară.
Bursele de merit obținute în baza art. 8 punctului 1 lit. (a), b) și c) se acordă pe perioada anului școlar
care urmează anului în care s-a obținut rezultatele menționate la punctul 1, lit.a) sau b).

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE
Propunerea dirigintelui in care se precizeaza numele si prenumele elevului, clasa, media generala
de cel putin 9,50 pe anul scolar 2020-2021, numar de absente nemotivate din semestrul 2 an scolar 20202021, copie dupa certificat de nastere elev, copie dupa CI parinte/tutore legal, extras de cont parinte sau
elev major.
CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR DE STUDIU
1. Nu realizează venit brut/ net mediu lunar pe ultimele 3 luni anterioare cererii( perioada de referință
01.10.2021-31.12.2021), pe membru de familie, cel mult egal cu salariul minim net pe economie ( adică
1524 lei net/ membru/familie/luna),
2. Au media generală cel putin 7,50, au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate / semestru in anul scolar
anterior, cu exceptia clasei a v-a;
3. Au obtinut media generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in primul semestru
al anului scolar pentru elevii din clasa a V-a;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE
Cerere tip completată de părinte/ tutore legal
Copie certificat de naștere elev;
Copie după certificatul de naștere a tuturor copiilor aflați în întreținere
Copie cupon alocație de stat/ alocatie suplimentara perioada 01.10.2021-31.12.2021;
Copie după BI/CI părinți;
Adeverință de salariu net pe perioada 01.10.2021-31.12.2021pentru membrii familiei care sunt angajați;
Adeverință de venit de la ANAF pentru anul fiscal 2021 ;
Declarație notarială pentru perioada 01.10.2021-31.12.2021pentru membrii familiei care nu sunt angajați -precum
că în această perioadă nu au realizat niciun venit, ca nu au beneficiat de alocatie suplimentara, ca nu detin terenuri
agricole cu o suprafata mai mare de 20000mp in zonele colinare si de ses, de 40000 mp in zonele montana;
Copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.10.2021-31.12.2021 pentru părinții pensionați;

j)

Copie după cupoanele de pensie de urmaș pe perioada 01.10.2021-31.12.2021 în cazul în care unul din părinți este
decedat;
k) Copie după cupoanele de pensie alimentară/ extras de cont pe perioada 01.10.2021-31.12.2021 în cazul în care
părinții sunt despărțiți;
l) Copie după hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului ( dacă este cazul);
m) Extras de cont bancar părinte/ turore legal sau elev daca este major.
NOTA: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile familiei și
situația școlară a elevilor.

MENȚIUNI
1. Bursele de ajutor social se acordă si pe perioada vacanțelor școlare în următoarele situații:
a) Elelvilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură
discplină 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 preuniveristar de stat;
c) Elevilor declarați repetenți din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
ART 17
1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu;
2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bură de merit sau bursă de studiu trebuie
să opteze pentru una din acestea, putând să aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă
de timp mai mare
3) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursdă de studiu/ merit/ ajutor social, indiferent dacă
beneficiază si de o măsură de protecție socială.

