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BURSE ȘCOLARE 

 

BURSELE DE STUDIU 
Conform ORDIN nr. 5.870/22 decembrie 2021 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitarde stat  
 
 
Prevederile prezentului ordin se aplică din semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 elevii primind burse 
pentru mediile obținute în perioada semestrulului I. 
Cuantum minim= 150 lei  
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.10 alin (1) Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar 
pe membru de familie, pe ultimele 3 luni (octombrie, noiembrie, decembrie 2021), cel mult egal cu 
salariul minim net pe economie (1524 lei) și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții : 
 
a) a obținut media generală de cel puțin 7,50 și au cel mult 10 absențe nemorivate pe semestrul I 
 
 
ACTE NECESARE :  
 

1. Cerere care va fi ridicată de la secretariatul liceului 
2. Copii după certificatul de naștere al elevului pentru care se solicită bursă 
3. Copii după buletinele părinților și după certificatul de căsătorie 
4. Copii dupa certificatele de naștere sau buletinele celorlalți membrii ai familiei  
5. Adeverințe, în original, cu veniturile NETE realizate pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 

2021 de către toți membrii care sunt angajați. După caz, cupoanele de șomaj, pensie, pensie 
alimentară, alocație complementară pe cele 3 luni sau declarație notarială pentru cei care NU 
realizează venituri 

6. Adeverință de elev pentru elevul pentru care se solicită bursă 
7. Adeverințe de elevi pentru frați, surori, studenți 
8. Adeverințe cu alte venituri de la FISC 
9. Anchetă social 

 
Actele vor fi îndosariate într-o folie. 

 

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