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BURSE ȘCOLARE – SEMESTRUL I 2020-2021 

 CRITERII DE ACORDARE SI ACTE NECESARE  ACORDARE BURSE 

 

TIPUL DE BURSĂ CRITERII DE ACORDARE OBS./ACTE NECESARE LA DOSAR 

 
BURSA DE PERFORMANȚĂ 

 
- Loc I,II sau III etape naționale ale 

olimpiadelor școlare naționale 
organizate de MEN in anul școlar 
2019-2020 prevăzute în calendarul  
concursurilor naționale școlare 
aprobat; 

- S-au calificat în loturile de pregătire 
organizate de MEN pentru 
competițiile internaționale; 

- Loc I,II sau III etape naționale ale 
competițiilor/concursurilor cultural-
artistice, cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico-științific, de nivel 
național, finantate de MEN în anul 
școlar 2019-2020; 

Lista olimpiadelor și concursurilor 
naționale, precum și lista 
competițiilor/concursurilor pentru care 
se acordă bursele de performanță 
menționate va fi actualizată și va fi făcută 
publică de MEN, anual până la data de 1 
octombrie; 

 
 
 
 
 
 
 
 

- cerere  tip  primită de la 
învățător/profesorul diriginte  

- copie diplomă olimpiadă/concurs la care a 
participat elevul în cursul anului școlar 2019-
2020; 
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BURSA DE MERIT 

- Au rezultate deosebite la învățătură, 
au obținut media generala de cel 
puțin 8.50 și media 10 la purtare în 
anul școlar 2019-2020; 

- Locul I,II sau III la etapele județene ale 
olimpiadelor și concursurilor școlare 
naționale organizate de MEN 
prevăzute în calendarul aprobat; 

- Locul I,II sau III la etapele județene ale 
competițiilor/ concursurilor școlare 
naționale organizate de MEN 
prevăzute în calendarul aprobat; 

 

 
 
 
 
 

- Cerere tip însoțită de diplome dacă este cazul; 
- Tabel cu mediile elevilor întocmit de profesor 

diriginte al clasei 

 
 
BURSA DE STUDIU 

 
- Media de generală an școlar 2019-

2020 cel putin 7; 
- Media la purtare 10 an școlar 2019-

2020; 
- Venitul net/ membru familie pe 

ultimele 3 luni 1263 lei (iunie, iulie, 
august 2019) 

- Pentru calculul venitului net/membru 
de familie se iau în calcul toate 
veniturile, cu caracter permanent 
realizate de membrii familiei , inclusiv 
alocația suplimentară pentru copii. 

- Cerere de acordare; 
- Copie certificat nastere elev; 
- Acte de identitate pentru toți membrii familiei  

copie 
- Copie hotarare de divort parinti, daca este 

cazul; 
- Adeverință fiscală pentru fiecare părinte 
- Declarație notarială în cazul în care părinții nu 

realizează venituri 
- Pentru frații școlari adeverință de elev 

- Adeverință de salariat cu venitul pe ultimele 3 
luni (iunie, iulie, august 2020) pentru părinții 
salariați, 

- Pentru părinții pensionari – ultimele 3 taloane 
de pensie (iunie, iulie, august 2020) 

BURSA SOCIALĂ   

a)MEDICALĂ  
- certificat eliberat de medicul 

specialist și avizat de medicul 
cabinetului din unitatea școlară 

- media la purtare 10 an școlar 2019-
2020 

- maxim o corigență semestrul I an 
școlar 2019-2020. 

 
- Cerere de acordare 
- Acte de identitate toti membrii de familie-

copie 
- Certificat medical eliberat de medicul  

specialist și avizat de medicul cabinetului din 
unitatea școlară 

- Certificat naștere –copie 
 

 



b) VENITURI MICI  
 
 

- Media la purtare 10 an școlar 2019-
2020 

- Maxim o corigență an școlar 2019-
2020 

- Venitul net / membru de familie  pe 
ultimele 12 luni=631 lei (sept.2019, 
oct.2019, noi.2019, dec.2019, 
ian.2020, febr.2020, martie 2020, 
apr.2020, mai 2020, iunie 2020, iulie 
2020, aug.20120) 

- - Pentru calculul venitului net/ 
membru familie se iau în calcul toate 
veniturile  cu caracter permanent 
realizate de membrii familiei inclusiv 
alocația suplimentară pentru copii. 

- Cerere de acordare 
- Certificat nastere elev 
- Acte de identitate toți membrii de familie-

copie 
- Copie hotarare de divort parinti, daca este 

cazul; 
- adeverințe cu  salariul net, sau taloane 

depensie  pe ultimele 12 luni sept.2019, 
oct.2019, noi.2019, dec.2019, ian.2020, 
febr.2020, martie 2020, apr.2020, mai 2020, 
iunie 2020, iulie 2020, aug.2020) 

- Declarație notarială în cazul în care părinții nu 
realizează venituri 

- Pentru frații elevi, adeverință de elev 
- Adeverință fiscală pentru fiecare părinte 
- Dovadă că nu dețin terenuri agricole mai mari 

de 20.000 mp(2ha)în zonele colinare și de 
șes,și 40.000mp(4ha) în zonele montane. 

 

c) ORFANI - Se acorda elevilor orfani de un parinte 
sau de ambii parinti si care au 
promovat anul scolar 2019-2020, au 
nota 10 la purtare 

- Cerere părinte/tutore 
- copie carte identitate părinte 
- copie certificat naștere elev 
- copie certificat deces parinte/parinti 

 

NOTA 

- Conform Ordinului nr.5576 din 7 octombrie 2011, art.18(1), un elev nu poate primi doua burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru 

cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o mai mare perioada de timp 

- (2) Prin exceptie de la alin.(1), elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit. 

- (3) Elevii care se incadreaza in prevederile alin.(2) si care au dreptul sa primeasca atat bursa de performanta cat si bursa de merit, trebuie 

sa opteze pentru una din acestea, putand sa o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau acordata pentru o perioada  de timp mai mare. 

- CONFORM LEGII NR.38/2019 BURSA DE AJUTOR SOCIAL SE POATE CUMULA CU BURSA DE  PERFORMANTA , CU BURSA DE MERIT SAU CU 

BURSA DE STUDIU 

 

 

CUANTUMUL MINIM AL BURSELOR SE STABILESTE IN SEDINTA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

 

 



 

 

 


