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BURSE ȘCOLARE 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 
Conform ORDIN nr. 5.870/22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitarde stat 
 

Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar și se revizuiesc semestrial, în funcție de 
modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 
Prevederile prezentului ordin se aplică din semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022. 
Cuantum minim= 200 lei, pentru Bursele de ajutor social 
Bursele se acordă în fiecare an școlar inclusiv pe perioada vacanțelor școlare. 
CRITERII 
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a 
susținătorilor legali. 
Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru 
luna respectivă. 
Art.14 (1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, 
inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul 
preuniversitar de stat: 
a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de 
familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (762 lei). 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 complementară pentru copii; 
b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită 
o măsură de protecție socială; 
c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și 
funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, 
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de 
încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările 
și completările ulterioare 
d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-
o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu 
Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai 
elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte 
care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui 
semestru. 
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 nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din 
salariul minim net pe economie (1143 lei). 
Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, 
prevăzute la art. 14 și 15. 
Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de 
ajutor social. 
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ACTE NECESARE : 
1. Cerere care va fi ridicată de la secretariatul liceului                                             

2. Adeverințe, în original, cu veniturile NETE realizate pe  ultimele 12 luni (ianuarie – 

decembrie 2021), de către toți membrii care sunt angajați. După caz, cupoanele de șomaj, pensie, 

pensie alimentară pe cele 12 luni sau declarație notarială pentru cei care nu realizează venituri, 

cupoane cu alocația complementară pentru copii, pe cele 12 luni. 

3.  Adeverințe cu alte venituri de la FISC 

4. Anchetă socială 

Actele vor fi îndosariate în folie.  

 

Dosarele se vor depune la secretariat până VINERI, 31.01.2022, orele 16,00 

 
 
 
Cereri depuse : 

Nr. 
crt. 

Nume, inițiala tatălui, prenume elev Număr absențe 
nemotivate 
semestrul I 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    
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Data,                                                                                                      

…………………………….       

 

Certific datele, 

                   Am primit, 

  Învățător/Diriginte,           Președinte Comisie de acordare a burselor școlare 

_______________________                Prof. Ostaci Crina-Florentina 

Semnătura,______________           

 

 


