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BURSE ȘCOLARE 

BURSA DE MERIT 
Conform ORDIN nr. 5.870/22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitare de stat  
 

Prevederile prezentului ordin se aplică din semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, elevii primind burse 
pentru mediile obținute în perioada semestrului I. 
Cuantum minim= 200 lei, pentru bursa de merit 
Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii 
evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. 
CRITERII 
Art.8 (1) Bursele 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 și a clasei a IX-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 media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din 
clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de  cel 
puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de 
bursă de merit în semestrul al II-lea; 
d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME; 
e) 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. 
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 menționate la alin. (1) lit. d) 
sau e), este aprobată și publicată de ME. 
Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) este 
revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 
Propunerile dirigintelui : 

Nr. 
crt. 

Nume, inițiala tatălui, prenume 
elev 

Criteriul 
îndeplinit  

se va trece 
litera conform 
art.8 din OME 

5870/2021  

Media 
generală 

semestrială 

Număr 
absențe 

nemotivate 

Promovat 
Da/Nu 

1.       

2.       

3.       
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4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       
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La prezenta situație, se atașează copii ( certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ),ale 

diplomelor obținute la competiții  (pentru situațiile de la art.8 alin.(1), lit. d și c) : 

........................................................................................................................................................ ..................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

 

Data,                                                                                                      

…………………………….       

 

Certific datele, 

          Am predat,       Am primit, 

           Diriginte,      Președinte comisie de acordare a burselor școlare 

_______________________                Prof. Ostaci Crina-Florentina 

Semnătura,______________      

 


