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INFORMARE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR DE STAT, CONFORM ORDINULUI NR. 5576/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI 

COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

 
CONDIȚII DE 

ACORDARE 

ACTE NECESARE ACORDĂRII 

BURSEI 

OBSERVAȚII 

A. BURSE DE PERFORMANȚĂ 

Conf. Art.6 

lit. a) 

Se acordă elevilor care au obținut 

locurile I, II sau III la etapele 

naționale ale olimpiadelor și 

concursurilor școlare naționale 

organizate de M.E.C.T.S. 

1. Cerere; 

2. Copie după diploma/diplomele care atestă premiul/ 

premiile obținut /obținute la olimpiadele, concursurile 

şcolare naţionale, organizate de M.E.C.; 

3. Copie certificat de naștere copil; 

4. Cont IBAN și copie C.I titular cont (părinte). 

 

Bursele de performanță se 

acordă pe perioada anului 

școlar următor celui în care 

s-au obținut rezultatele 

menționate. 

 

Lista olimpiadelor și 

concursurilor naționale 

precum și lista 

competițiilor/concursurilor 

pentru care se acordă 

bursele de performanță este 

actualizată și publicată de 

către M.E.C. 

  

Pot păstra bursa elevii 

promovați și care au obținut 

nota  10/calificativul foarte 

bine la purtare. 

 

Conf. Art.6 

lit. b) 

Se acordă elevilor care s-au calificat 

în loturile de pregătire organizate 

de M.E.C.T.S.  pentru competițiile 

internaționale. 

1. Cerere; 

2. Copie după documentul/documentele care atesta 

calificarea în loturile de pregătire organizate de M.E.C.  

pentru competițiile internaționale; 

3. Copie certificat naștere copil; 

4. Cont IBAN și copie C.I titular cont (părinte). 

 

Conf. Art.6 

lit. c) 

Se acordă elevilor care au obținut 

locurile I, II sau III la etapele 

naționale ale 

competițiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu 

caracter tehnico-științific, de nivel 

național, organizate de M.E.C.T.S.. 

1. Cerere; 

2. Copie după diploma/diplomele care atestă 

premiul/premiile obținut/obținute la concursurile 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 

tehnico-științific, de nivel național, organizate de 

M.E.C.; 

3. Copie certificat naștere copil; 

4. Cont IBAN și copie C.I titular cont (părinte). 

 



B.  BURSE DE MERIT 

Conf. art.8 

alin.1) lit. a) 

Se acordă elevilor care au obținut 

media generală de cel puțin 8,50 și 

nota 10 la purtare în anul școlar 

anterior, respectiv în primul semestru 

al anului școlar, pentru elevii aflați în 

clasele de început ale învățământului 

gimnazial. 

1. Cererea în care este certificată media de către 

profesorul diriginte; 

2. Cont IBAN și copie C.I titular cont (părinte). 

 

Lista elevilor care 

beneficiază de bursele de 

merit obținute în baza 

prevederilor art.8, alin 1 lit. 

a) este revizuită semestrial, 

în funcție de modificările 

intervenite în situația 

școlară a elevilor. 

Conf. art.8 

alin.1) lit. b) 

Se acordă elevilor care au obținut 

locurile I, II sau III la etapele 

județene ale olimpiadelor și 

concursurilor școlare naționale 

organizate de MECTS. 

1. Cerere; 

2. Copie după diploma/diplomele care atestă 

premiul/premiile obținut/obținute la etapele județene 

ale olimpiadelor și concursurile școlare naționale 

organizate de MEC; 

3. Copie certificat naștere copil; 

4. Cont IBAN și copie C.I titular cont (părinte). 

Lista olimpiadelor și 

concursurilor naționale, 

precum și a competițiilor/ 

consursurilor cultural 

artistice, cu caracter sportiv 

sau cu caracter tehnico-

știintific, va fi publicată 

anual de către M.E.C. 

Bursele de merit obținute în 

baza prevederilor art.8 alin. 

1) lit. b) sau lit. c) se acordă 

pe perioada anului școlar 

următor celui în care s-au 

obținut rezultatele 

mentionate. 

Conf. art.8 

alin.1) lit. c) 

Se acordă elevilor care au obținut 

locurile I, II sau III la etapele 

județene ale competițiilor/ 

concursurilor cultural-artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter 

tehnico-știintific, de nivel național, 

organizate de MECTS. 

1. Cerere ; 

2. Copie după diploma/diplomele care atesta 

premiul/premiile obținut/obținute la etapele județene 

ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv 

sau cu caracter tehnico-știintific, de nivel național, 

organizate de MEC; 

3. Copie certificat naștere copil; 

4. Cont IBAN și copie C.I titular cont (părinte). 



C. BURSE DE STUDIU 

Conf. art.9 

alin. 1) și 2) 

Se acordă elevilor care provin din 

familii cu venit lunar mediu pe 

membru de familie pe ultimele 3 luni 

cel mult egal cu salariul minim pe 

economie și care îndeplinesc simultan 

condițiile: au media generala peste 

7,00 și nota 10 la purtare în semestrul 

anterior celui în care se acordă bursa. 

1. Cerere 

2. Adeverinţe cu salariul brut/net pe ultimele 3 luni 

(anterior depunerii dosarului) de la părinţi/fraţi/surori; 

3. Adeverință de la școală (frate/sora) primeste/nu 

primeste bursa; 

4. Declaraţie autentificată de  notar din care să reiasă că 

părintele nu a obținut niciun fel de venituri în ultimele 

3 luni(anterior depunerii dosarului); 

5. Adeverinţă de la Administrația Financiară sau 

Primărie din care să reiasă că părintii nu au venituri 

impozabile și nu deţin terenuri; 

6. Copie după hotararea judecătorească de divorţ (dacă 

este cazul); 

7. Taloanele de alocaţie (pentru elevul care solicita 

bursa si pentru frații/surorile acestuia) sau extras de 

cont; 

8. Copie CI/ certificat de naștere pentru toți membrii 

familiei. 

9. Cont IBAN și copie C.I titular cont (părinte). 

Bursele de studiu sunt 

revizuite semestrial, în 

funcție de modificările 

intervenite în veniturile 

nete lunare ale familiei și în 

situația școlară a elevilor; 

Bursele de studiu se acordă 

începând cu semestrul al II-

lea, pentru elevii aflați în 

clasele de început ale 

învățământului gimnazial. 



D. BURSE DE AJUTOR SOCIAL 

Conf. art.13 

lit.a) 

Se acordă elevilor orfani sau bolnavi 

de TBC și care se află în evidența 

dispensarelor școlare ori bolnavi de 

diabet, boli maligne sindromuri de 

malabsorție grave, insuficiențe renale 

cronice, astm bronsic, epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatită 

cronică, glaucom, miopie gravă, boli 

imunologice sau infestati cu virusul 

HIV ori bolnavi de SIDA sau care 

suferă de poliartrită juvenilă, 

spondilită anchilozantă ori reumatism 

articular, handicap locomotor, 

tulburări din spectrul autist, boli 

hematologice (hemofilie, talasemie 

etc.) surditate, fibroză chistică și cu 

orice alte boli cronice pe care 

consiliile de administrație ale 

unităților de învățământ 

preuniversitar le pot lua în 

considerare. 

1. Cerere; 

2. Certificat medical eliberat de medicul specialist și 

avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 

școlar; 

3. Copie C.I. părinte; 

4. Copie certificat naștere copil; 

5. Cont IBAN și copie C.I titular cont (tutore/părinte). 

 

În cazul elevilor orfani, la punctul 3 se va depune copie 

certificat deces părinte, restul documentelor 

menținându-se. 

 

Acordarea burselor sociale/ 

pentru motive medicale se 

face doar pe baza 

certificatului eliberat de 

medicul specialist si avizat 

de medicul de familie / 

medicul de la cabinetul 

scolar, fara a fi conditionata 

de venitul net lunar al 

familiei; 

Conf. art.13 

lit.b) 

Se acorda elevilor din mediul rural, 

care sunt școlarizați într-o altă 

localitate, întrucat  nu au posibilitatea 

să studieze într-o unitate de 

învățământ din localitatea de 

domiciliu. 

1. Cerere; 

2. Adeverință de la Primărie că nu există școală în 

localitatea de domiciliu; 

3. Copie C.I. părinte  

4. Copie certificat naștere copil; 

5. Cont IBAN și copie C.I titular cont (părinte). 

 



Conf. art.13 

lit.c) 

Se acordă elevilor care provin din 

familii care îndeplinesc în mod 

cumulat următoarele condiții:  

 

1. nu realizează un venit net mediu 

lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru 

de familie, mai mare de 50% din 

salariul minim net pe economie; 

 

2. nu dețin terenuri agricole cu o 

suprafață mai mare de 20 000 mp, în 

zonele colinare și de șes, și de 40 000 

mp, în zonele montane; 

1. Cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de 

acordare a bursei de ajutor social; 

2. Adeverinţe cu salariul net pe ultimele 12 luni 

anterior depunerii dosarului de la părinţi/fraţi/surori; 

3. Adeverintă de la școala (frate/sora) primește/nu 

primește bursă sau adeverinţă de la Administrația 

Financiară/Primărie din care să reiasă că fratele/sora nu 

are venituri impozabile și nu deţine terenuri (în cazul 

fratilor majori); 

4. Declaraţie autentificată de  notar din care sa reiasă că 

părintele nu a obținut niciun fel de venit pe ultimele 12 

luni (anterior depunerii dosarului); 

5. Adeverinţă de la Administrația Financiara sau 

Primărie din care să reiasa ca părintii nu au venituri 

impozabile și nu deţin terenuri; 

6. Copie după hotararea judecătoreasca de divorţ (dacă 

este cazul); 

7. Taloanele de alocaţie (pentru elevul care solicita 

bursa și pentru fraţii acestuia) sau extras de cont bancar 

cu valoarea alocaţiei pe ultimele 12 luni; 

8. Copie CI / certificate naștere pentru toți membrii 

familiei; 

9. Adeverinţă de la Primărie/declaraţie notarială că nu 

deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 

20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000mp, 

în zonele montane.  

10. Cont IBAN și copie C.I titular cont (părinte). 

Bursele de ajutor social se 

acordă la începutul anului 

școlar și sunt revizuite 

semestrial, în funcție de 

modificările intervenite în 

veniturile nete lunare ale 

familiei. 

 

La stabilirea venitului 

mediu net lunar pe membru 

de familie, se iau în calcul 

toate veniturile cu caracter 

permanent realizate de 

membrii familiei inclusiv 

alocația suplimentară 

pentru copii. 

 

Pot păstra bursa elevii 

promovați și cu nota 10 sau 

dupa caz, calificativul 

foarte bine la purtare. 

Conf. art.16 

Bursa de ajutor social se poate acorda 

ocazional o dată pe an și elevilor de la 

cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat, 

ale căror venituri net lunare pe 

membru de familie nu depășește 75% 

din salariul minim net pe economie. 

Se vor depune aceleași acte menționate pentru bursa 

socială reglementată de art.13 lit.c) 
 

 

 

 



ATENȚIE!  
 

- Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau 

care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 
 

- Prin excepție elevii care beneficiază de bursa de studiu pot primi și burse de performanță sau de merit. De 

asemenea, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține burse de studiu/merit/performanță, indiferent 

dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. 
 

- Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 
 

- Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare. 


