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ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR ! 
 

Pentru plata burselor în sem. II an şcolar 2021-2022, vă rog să 

aduceţi până la data de 31.01.2022: 

 

- pentru bursa de studiu adeverinţa cu veniturile nete pentru lunile  

octombrie, noiembrie, decembrie 2021;   

- pentru bursa sociala adeverinţa cu veniturile nete pentru lunile 

ianuarie - decembrie 2021; 

- veniturile sunt cele din salarii, alocaţii de stat, alocaţii 

complementare, indemnizaţii CES, ajutor social, pensii, somaj; 

- declaratie de la notariat pentru parintii care nu lucrează. 

 

Lipsa acestor adeverinte va duce la neplata burselor !!!! 
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CRITERII  DE ACORDARE A BURSELOR  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2021/2022 

SEMESTRUL al II-lea 

 

 

CONFORM  ORDINULUI 5870 DIN 22.12.2021 PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 

8/4.01.2022 

 

 BURSA DE MERIT : 
 

Se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în 

cel puțin unul din cazurile următoare: 

 

a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe 

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

b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în 

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

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate 

de ME; 

d) 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 de 

ME. 

Bursele de merit obținute în baza prevederilor a), b) se acordă începând cu semestrul al 

II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte 

clase ale învățământului gimnazial. 

Lista elevilor este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în 

situația școlară a elevilor. 

Lista competițiilor școlare naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de 

merit este aprobată și publicată de ME. 

 

 BURSA DE STUDIU : 

 

Venit mediu net lunar pe mebru de familie, pe ultimile 3 luni, cel mult egal cu salariul minim 

net pe economie ( 1524 ); 

Elevii care au obţinut media generală de cel putin 7.50 şi au acumulat cel mult 10 absente 

nemotivate în semestrul i ; 

 

 BURSĂ SOCIALĂ : 

 

Venit mediu net lunar pe ultimile 12 luni pe mebru de familie, să nu depaşească 50% din 

salariul minim net pe economie ( 762 lei ). 

 

ELEVII CARE ACUMULEAZĂ 10 ABSENŢE NEMOTIVATE ÎNTR-O LUNĂ 

NU PRIMESC BURSA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU LUNA RESPECTI 

 


