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BURSELE DE STUDIU 

 

Cine depune cerere? 

 Elevii majori 

 Părinții 

 Tutorii legal instituiți 

 Reprezentanții legali ai elevilor minori. 

 

 

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSEI DE STUDIU  

 

 Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit 

mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare 

cererii (iunie, iulie, august) cel mult egal cu salariul minim net pe 

economie(adică 1524 lei/membru/familie/lună). 

 

  

CLASELE 

VI-VIII 

X-XII 

Elevii care au obținut media generală de cel puțin 7.50 și au 

acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar 

anterior. 

  

Clasa a V-a  Elevii care au obținut, în clasa a IV-a, calificativul “foarte bine” 

la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 de 

absențe nemotivate în anul școlar anterior. 

  

Clasa a 

IX-a  

Elevii care au obținut media de admitere în învățământul liceal sau 

profesional de cel puțin 7.50 și au acumulat cel mult 20 de absențe 

nemotivate în anul școlar anterior. 

 

 

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în calcul 

toate veniturile cu caracter permanent realizate de membri familiei, 

inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare 

și universitare. 
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Acte necesare: 

- Dosar plic cu numele elevului, clasa și tipul de bursă solicitat 

- Cerere de înscriere la bursa de studiu pentru anul școlar 2022-2023 

- Copie după certificatul de naștere/carte de identitate a tuturor copiilor 

aflați în întreținere 

- Copie după cupoanele sau extras de cont, privind alocația de stat 

pentru perioada 01.06.- 31.08.2022 

- Copie după cupoanele de alocație suplimentară sau extras de cont, 

pentru perioada 01.06.- 31.08.2022  

- Copie: buletin/carte identitate/certificat de naștere, certificat de căsătorie, 

al părinților 

- Adeverință cu salariul net pe perioada 01.06.- 31.08.2022, pentru membri 

familiei care sunt angajați 

- Adeverință cu alte venituri (după caz) de la administrația financiară 

pentru anul fiscal 2022 (părinți și membri familiei peste 18 ani) 

- Adeverință că nu deține terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 

20000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40000 mp în zonele 

montane, și că a/nu a beneficiat de venituri agricole pentru perioada 

01.06.- 31.08.2022 

- Copie după cupoanele de pensie sau extras de cont pe perioada 01.06.- 

31.08.2022, pentru membri familiei care sunt pensionați. 

- Copie după cupoanele de pensie alimentară sau extras de cont pe 

perioada 01.06.- 31.08.2022, în cazul în care părinții sunt despărțiți  

- Hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului 

- Adeverință de la școală, care să ateste faptul că, elevul nu a acumulat un 

număr mai mare de 20 absențe nemotivate, în anul școlar anterior. 

- Copie foaie matricolă, pentru elevii de clasa a V-a, de la școala de 

proveniență 

- Adeverință, pentru elevii clasei a IX-a, cu media de admitere în 

învățământul liceal sau profesional 

- În cazul copiilor orfani, copie certificat de deces al părintelui și cupon sau 

extras de cont pentru pensia de urmaș 

- Cont IBAN pe numele elevului bursier. 

 


