
 
 

                           CRITERII  
de acordare a burselor pentru anul școlar 2022-2023  potrivit      
   Ordinului Ministerului Educației nr. 5 379/07. 09. 2022  

 
1. BURSA DE MERIT: 

- se acordă elevilor cu media generală de cel puțin 9,50 în anul școlar anterior 

(2021-2022), care au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate pe anul școlar 2021-

2022;  

-  se acordă doar elevilor din clasele VI-VIII;  

         BURSELE DE MERIT SE ACORDĂ LA PROPUNEREA DIRIGINTELUI. 

 
2. BURSA DE STUDIU:  

- se acordă elevilor care provin din familii care îndeplinesc următoerele criterii:  

   ● nu realizează un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimile trei luni 

anterioare cererii (iunie, iulie, august 2022) cel mult egal cu un salariu minim net 

pe economie (1524 lei), 

  ● au obținut media generală cel puțin  7,50 în anul școlar anterior (2021-2022),  

  ● nu au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022.   

   ● La clasa a V-a se aplică aceleași criterii dar se ia în considerare ca toate 

calificativele la toate disciplinele de studiu din anul școlar 2021-2022 să fie ,,Foarte 

Bine’’  și un număr de cel mult cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar 2021-

2022.   

         LA STABILIREA VENITULUI NET SE IAU ÎN CALCUL TOATE VENITURILE CU   
CARACTER PERMANENT REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI, INCLUSIV ALOCAȚIA  
COMPLEMENTARĂ. NU SE IAU ÎN CONSIDERARE BURSELE ȘCOLARE SAU UNIVERSITARE 
LUATE DE CĂTRE MEMBRII FAMILIEI.  
 



3. BURSA DE AJUTOR SOCIAL: se poate acorda următoarelor categorii 
de elevi: 
 

                a) Elevilor care provin din familii care relizează un venit mediu net lunar, pe 

ultimile 12 luni, pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe 

economie (762 lei). Acestea se revizuiesc lunar în funcție de modificările intervenite 

în situația tuturor veniturilor familiei, adugînd acei elvi care îndeplinesc condițiile 

de acordare acestui tip de bursă socială. Lunar bursele de ajutor social pentru venit 

redus se acordă doar elevilor care nu depășesc un număr de 10 absențe 

nemotivate/luna respectivă. Bursele de ajutor social- venituri reduse se acordă și pe 

perioada vacanțelor școlare cu unele excepții (elevii care nu promovează anul școlar, 

elevii care sunt corigenți la mai mult de o disciplină, elevii care au acumulat mai 

mult de 20 absențe an școlar, absolvenții învățământului gimnaizal care nu sunt 

admiși la clasa a IX-a, elevii care repetă anul școlar din alte motive decât cele 

medicale). 

        LA STABILIREA VENITULUI NET SE IAU ÎN CALCUL TOATE VENITURILE CU   
CARACTER PERMANENT REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI, INCLUSIV ALOCAȚIA  
COMPLEMENTARĂ. NU SE IAU ÎN CONSIDERARE BURSELE ȘCOLARE SAU UNIVERSITARE 
LUATE DE CĂTRE MEMBRII FAMILIEI.  
 

b)  Elevii orfani sau crescuți de un singur părinte, elevilor abandonați de 

părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială, atestate de 

documentele doveditoare emise de instituțiile competente în acest sens (Judecătorie, 

Protecția Copilului ș.a.). Lunar bursele de ajutor social pentru aceste categorii se 

acordă doar elevilor care nu depășesc un număr de 10 absențe nemotivate/luna 

respectivă. Bursele de ajutor social pentru aceste categorii de elevi se acordă și pe 

perioada vacanțelor școlare cu unele excepții (elevii care nu promovează anul 

școlar, elevii care sunt corigenți la mai mult de o disciplină, elevii care au acumulat 

mai mult de 20 absențe an școlar, absolvenții învățământului gimnaizal care nu 

sunt admiși la clasa a IX-a, elevii care repetă anul școlar din alte motive decât cele 

medicale). 

             ACESTE CATEGORII DE BURSE SOCIALE NU SUNT CONDIȚIONATE DE 
VENITURILE VENITURILE CU  CARACTER PERMANENT REALIZATE DE MEMBRII 
FAMILIEI.  



 

c)  Elevii cu deficiențe /afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale 

structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului 

ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor 

vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de 

încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de 

aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

 

I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale; 

II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale; 

III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale; 

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale; 

V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale; 

VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale; 

VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin; 

VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală 

cronică (IRC), indiferent de cauză; 

IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării; 

X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului; 

XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele); 

XII. boli genetice; 

XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant; 

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care 

necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi 

reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna 

dintre categoriile enumerate la  pct. I - XIII este luată în considerare. 

           Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului 
eliberat de medical specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/medicul de la 
cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi 
condiţionată de venitul net lunar al familiei.  
          Lunar bursele de ajutor social pentru aceste categorii de elevi se acordă doar 
elevilor care nu depășesc un număr de 10 absențe nemotivate/luna respectivă. Bursele 



de ajutor social pentru aceste categorii de elevi se acordă și pe perioada vacanțelor 
școlare cu unele excepții (elevii care nu promovează anul școlar, elevii care sunt 
corigenți la mai mult de o disciplină, elevii care au acumulat mai mult de 20 absențe 
an școlar, absolvenții învățământului gimnaizal care nu sunt admiși la clasa a IX-a, 
elevii care repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale). 
             ACESTE CATEGORII DE BURSE SOCIALE NU SUNT CONDIȚIONATE DE 
VENITURILE CU  CARACTER PERMANENT REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI.  

 
 
 
 

 


