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CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR 
ANUL ŞCOLAR 2021-2022 SEMESTRUL I 

 

Având în vedere că bursele se revizuiesc la fiecare început de semestru al anului şcolar, vă comunicăm că 

până la data de 30 septembrie 2021 se pot depune dosare în vederea obţinerii umătoarelor tipuri de burse: 

 

 

A.  BURSĂ DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care: 

 au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale 

organizate de M.E.N. în anul şcolar 2020-2021; 

 s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competiţiile internaţionale în anul 

şcolar 2020 - 2021; 

 au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/ concursurilor cultural- artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.N. în anul şcolar 

2020 - 2021. 

 

      Acte necesare : 

 Copie xerox după diploma obţinută la faza naţională. 

 

 

B. BURSĂ DE MERIT: pentru elevii claselor V-VIII şi IX-XII care au media generală peste 8,50 şi nota 

10 la purtare la finele anului şcolar 2020-2021, în limita creditelor bugetare disponibile.  

    

Acte necesare : 

 Copie după cont IBAN al elevului ( BT, BCR, BRD), în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul 

şcolar anterior sau s-a schimbat contul. 

 

 

C. BURSĂ DE STUDIU: pentru elevii claselor V-XII care îndeplinesc următoarele condiţii : 

- au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2020-2021 ; 

- venit net/membru de familie max. 1386 lei; 

       

      Acte necesare : 

 Dosar plic; 

 Cerere tip; 

 Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii; 

 Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 3 luni(iunie-iulie-august2021); 

 Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş etc.; 

 Declaraţii notariale pentru cei care nu realizează nici un venit (iunie-iulie-august 2021); 

 Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituţii de învăţământ; 

 Copie xerox după sentinţa de divorţ şi dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primeşte pensia 

de întreţinere se va depune o declaraţie notarială în acest sens; 

 Copie după cont IBAN al elevului ( BT, BCR, BRD), în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul 

şcolar anterior sau s-a schimbat contul. 
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D. BURSĂ SOCIALĂ 

 

D1.   BURSĂ PENTRU ORFANI - Acte necesare 

 Dosar plic; 

 Cerere tip; 

 Copie xerox după certificatul de naştere al elevului; 

 Copie xerox după certificat de deces; 

 Copie după cont IBAN al elevului ( BT, BCR sau BRD), în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul 

şcolar anterior sau s-a schimbat contul. 

 

 

D2.  BURSĂ DE BOALĂ - bolnav de TBC şi care se află în evidenţa dispensarului şcolar, ori bolnavi 

de diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, 

epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi 

cu virusul HIV ori  bolnavi de SIDA, ori care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau 

reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice(hemofilie, 

talasemie etc.), surditate, fibroză chistică 

 

Acte necesare: 

 Dosar plic; 

 Cerere tip; 

 Copie xerox după certificatul de naştere al elevului; 

 Adeverinţe medicale (eliberată de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul şcolii); 

 Copie după cont IBAN al elevului ( BT, BCR sau BRD), în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul 

şcolar anterior sau s-a schimbat contul. 

 

 

D3.  BURSĂ SOCIALĂ: pentru elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

- nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2020 - 

august 2021), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv maxim 693lei/ membru de familie; 

- nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 

40.000 m2 în zonele montane. 
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      Acte necesare : 

 Dosar plic; 

 Cerere tip; 

 Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii; 

 Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 2021); 

 Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş etc.; 

 Adeverinţă de la Adm. Financiară Bistriţa; 

 Adeverinţă de la Primărie cu suprafeţele agricole deţinute; 

 Declaraţii notariale pentru cei care nu realizează nici un venit pe ultimile 12 luni (septembrie 2020 - 

august 2021); 

 Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituţii de învăţământ; 

 Copie xerox după sentinţa de divorţ şi dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primeşte pensia 

de întreţinere se va depune şi o declaraţie notarială în acest sens; 

 Copie după cont IBAN al elevului ( BT, BCR, BRD), în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul 

şcolar anterior sau s-a schimbat contul. 

 

 

 

MENŢIUNE : 

PENTRU ELEVII CLASELOR a V-a ŞI a IX-a, BURSELE DE MERIT ŞI BURSELE DE STUDIU 

 SE ACORDĂ ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II lea 
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