
BURSE 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 
Bursele de care pot beneficia elevii, conform hotărârii consiliului de 

administrație al școlii,  sunt: burse de performanţă, burse de merit şi burse de ajutor 

social. 

 

I. BURSE DE PERFORMANŢĂ 

 

 Burse de performanţă  se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul 

din cazurile următoare: 

a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei ( ME); 

 b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competiţiile 

internaţionale;  

 c) 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 ME. 

 

  Toate bursele de performanţă se acordă pe baza performanțele școlare 

menționate la lit.a), b), c) obținute în anul școlar anterior, 2020-2021. 

 

  În semestrul II pot păstra bursa  elevii care pentru sem.I sunt promovați la 

toate disciplinele și au obţinut media 10 (zece) sau calificativul Foarte bine 

la purtare. 

 

 

 Documente necesare: 

 

- Cerere tip completată de părinte/reprezentant legal; 

- Copie certificat de naştere al elevului; 

- Copie  carte de identitate a părintelui/reprezentant legal; 

- Adeverinţă de elev; 

- Copie rezultat obţinut/ document justificativ ( adeverinţă, copie diplomă); 

- Extras de cont/ listă IBAN. 

 

  



II. BURSE DE MERIT 

 

 

 Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din 

cazurile următoare:  

 a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 

şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior; 

b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare naţionale organizate de ME; 

 c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel 

naţional, organizate de ME.  

 

 Toate bursele de merit  se acordă pe baza rezultatelor obținute la învățătură 

în anul școlar anterior, 2020-2021. 

 

 Începând cu sem.II, cu încadrarea în prevederile bugetare, pot beneficia de 

bursă actualii elevi din clasele a V-a care în primul semestru vor obține 

media generală de cel puțin  8,50 și nota 10 la purtare. 

 

 Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit menționate la lit.a) este 

revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară 

a elevilor . 

 

 În perioada de acordare a burselor de merit, elevii pot pierde bursa dacă nota 

la purtare este mai mica de 10. 

 

 Documente necesare: 

 

- Cerere tip completată de părinte/reprezentant legal; 

- Copie certificat de naştere al elevului; 

- Copie  carte de identitate a părintelui/reprezentant legal; 

- Adeverinţă de elev cu precizarea mediei la purtare+mediei generale anuale 

obținută în anul școlar anterior(sau sem.I, după caz); 

- Copie rezultat obţinut/ document justificativ ( adeverinţă, copie diploma 

pentru elevii care se încadrează în bursa de merit precizată la lit.b), c)); 

- Extras de cont/ listă IBAN. 

 

 

 



 

II. BURSE DE AJUTOR SOCIAL 

 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia 

materială a familiei sau a susţinătorilor legali.  

  Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite 

semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale 

familiei.  

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul 

Foarte bine la purtare.  

 

  Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la 

cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:  

 

a) elevi orfani sau bolnavi de : TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor 

şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, 

insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, 

hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi 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 ;  

Important : acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza 

certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul 

de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. 

 

 

 

Documente necesare( bursă de boală) 

- Cerere tip completată de părinte/reprezentant legal; 

- Copie certificat de naştere al elevului; 

- Copie  carte de identitate a părintelui/reprezentant legal; 

- Adeverinţă de elev; 

- Copie a certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net 

lunar al familiei ; 

- Extras de cont/ listă IBAN. 

  



 

b) elevi proveniţi din familii cu venituri mici care îndeplinesc în mod cumulat 

următoarele condiţii:  

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni(01.09.2020-

31.08.2021), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe 

economie;( 693 lei/membru de familie) 

 2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele 

colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane. 

 

Documente necesare( bursă pentru venituri mici)) 

 Cerere tip completată de părinte/reprezentant legal; 

 Copie certificat de naştere al elevului şi pentru toţi copii din familie aflaţi în 

întreţinere; 

 Copie  carțile de identitate ale părinților/reprezentanților legali; 

 Adeverinţă de elev; 

 Extras de cont/ listă IBAN. 

 Documente de venit pentru perioada 01.09.2020-31.08.2021, după caz : 

- Adeverinţe salariul net al părinţilor  pentru perioada 01.09.2020-31.08.2021 

- Adeverință de la ANAF pentru perioada 01.09.2020-31.08.2021 

- Anchetă socială de la primărie; 

- Cupoane alocație de stat pentru copii – copie; 

- Dacă în familie există copii care au depăşit vârsta de 18 ani şi nu urmează 

nici o formă de învăţământ, aceştia vor face dovada veniturilor realizate; 

- Pentru copiii aflaţi în întreţinere care sunt elevi la alte şcoli sau studenţi se 

va ataşa la dosar şi adeverinţă de elev/student, cu menţiunea :  nu a 

beneficiat de bursă sau  a beneficiat de bursă în valoare de….lei/lună pentru 

perioada 01.09.2020-31.08.2021; 

- Adeverinţă de la primărie din care să rezulte că au/nu au terenuri agricole  

(adeverinţă comună pentru ambii soţi sau pentru fiecare părinte în parte) 

- Adeverinţă de la primarie că nu au alocaţie complementară sau de sustinere 

(pentru cei care nu au), iar pentru cei care au acest tip de alocație – cuponul; 

- După caz : copie cupon de şomaj, copie cupon de pensie, cupon/adeverinţă 

alocaţie complementară pentru perioada 01.09.2020-31.08.2021; 

- Hotărâre de divorț/pensie alimentară (după caz); 

- Cei care nu realizează venituri, pe lângă adeverința de la ANAF, vor aduce 

declarație notarială că nu au realizat venituri de niciun fel în perioada 

01.09.2020-31.08.2021. 

 

 



 

 

 

Dispoziţii finale 

 

 Bursele de performanță și de merit se acordă pe perioada cursurilor școlare. 

 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.  

 Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de 

merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.  

 Elevii au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de 

merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu 

valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.  

 Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă sau  cu bursa 

de merit . 

 Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru 

elevi , în următoarele situaţii:  

 a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului 

şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la 

purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare;  

 b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi 

în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ 

preuniversitar de stat; 

 c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente 

medicale. 

 

Cererile tip pentru toate tipurile de bursă se pot descărca de pe site-ul școlii 

sau se pot procura de la secretariatul școlii. 

 

 

Dosarele de burse se verifică în prealabil de învăţător/ 

diriginte  și se depun de către părinte/susținător legal la 

secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.2 Vatra Dornei până pe data 

de 20 octombrie 2021, inclusiv. 


