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BURSE ȘCOLARE 

BURSE DE PERFORMANȚĂ 

 
Analizat, dezbătut și Aprobat în Comisia de atribuire a burselor – PV nr. ................/.................. 
Aprobat în Consiliul de Administrație – PV nr......./............. 
Conform ORDIN privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitarde stat nr. Nr. 5.870/22 decembrie 2021 
Criteriile actuale se aplică din semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, potrivit ordinului recent, elevii 
primesc bursele pentru mediile obținute în perioada școlii cu prezență fizică din semestrul I. 
Cuantum minim= 500 lei, pentru bursa de performanță 
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 
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de 
Ministerul Educației, denumit în continuare ME; 
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaț ionale; 
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu 
caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației; 
d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale 
României. 
Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute atestate prin documente școlare, 
respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute 
la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. 
Pot primi bursa doar elevii promovați. 
 
Propunerile învățătorului/dirigintelui : 

Nr.crt. Nume, prenume elev Criteriul îndeplinit Promovat Da/Nu 
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La prezenta situație, se atașează următoarele documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu 

originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții :  

 

Data,                                                                                             Învățător/Diriginte 

………….      ......................................................... 

 

Responsabil comisie:    ............................................        ...................... 

Membrii Comsiei: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


