
Criterii pentru acordare – Burse școlare 

Semestrul I 

An școlar 2021 – 2022 
 

• Burse de performanță –se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile 

următoare:  

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare 

naționale organizate de MEN cu finanțare MEN în anul școlar 2020-2021;  

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale;  

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 MEN. Rezultatele 

trebuie să fie obținute la olimpiadele și concursurile școlare naționale/internaționale organizate și 

finanțate de MEN în anul școlar 2020-2021. 

Dosarul trebuie sa cuprinda: 

- Dosar 

- Cerere 

- CN copil 

- CI parinti 

- Copie diplome 

- Extras de cont 

• Burse de merit – se acordă elevilor claselor V – VIII care:  

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 şi nota 10 la 

purtare în anul şcolar anterior,  

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naționale 

organizate de MEN;  

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, 

cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, organizate de MEN.  

Dosarul trebuie sa cuprinda: 

- Dosar 

- Cerere 

- CN copil 

- CI parinti 

- Copie diplome 

- Extras de cont 

• Burse de studiu se acordă elevilor claselor V – VIII care provin din familii cu un venit lunar 

mediu net pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu 1386 ron (sau venitul lunar 

mediu brut pe ultimele 3 luni cel mult egal cu 2300 lei) și care îndeplinesc simultan conditiile: au 

media semestrială peste 7.00, nota 10 la purtare în anul școlar anterior;  

Dosarul trebuie sa cuprinda: 

- Dosar 

- Cerere 

- CN copil 

- CI parinti 



- CN frati/surori 

- Adeverinta scolara frati/surori (sa se specifice daca iau bursa) 

- Adeverinta venit net/brut parinti (pe ultimele 3 luni- iunie, iulie, august 2021) 

- Declaratie notariala daca nu au venituri pe ultimele 3  luni 

- Cupoane pensie, șomaj, etc 

- Adeverință de venit de la Administrația Financiară 

- Adeverință de la Primărie cu suprafețele agricole deținute 

- Copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu 

primește pensie de întreținere se va depune o declarație notarială în acest sens. 

- Extras de cont 

• Burse de ajutor social se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net 

pe membru de familie mai mic de 693 ron (calculate pe ultimele 12 luni: SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, 

NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST 

2021 și care nu detin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de 

ses, si de 40 000 mp, în zonele montane și au promovat anul școlar 2020-2021, au nota 10 la purtare. 

 Dosarul trebuie sa cuprinda: 

- Dosar 

- Cerere  

- CN copil 

- CI parinti 

- CN frati/surori 

- Adeverinta scolara frati/surori (sa se specifice daca iau bursa) 

- Adeverinta venit net părinți (pe ultimele 12 luni) 

- Cupoane pensie, șomaj, etc 

- Declaratie notariala daca nu au venituri pe ultimele 12 luni 

- Adeverință de venit de la Administratia Financiara 

- Adeverință de la Primărie cu suprafețele agricole deținute 

- Copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu 

primește pensie de întreținere se va depune o declarație notarială în acest sens. 

- Extras de cont 

• Burse de orfani se acordă elevilor orfani de un părinte sau de ambii părinți și care au promovat 

anul școlar 2020-2021, au nota 10 la purtare.  

Dosarul trebuie sa cuprinda: 

- Dosar 

- Cerere  

- CN copil 

- CI parinti 

- Copie certificat deces 

- Extras de cont 

• Burse medicale se acordă elevilor bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor 

școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale 

cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, 

boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, 

spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli 



hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică si care au promovat anul școlar 

2020-2021 și au nota 10 la purtare. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza 

certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 

școlar.  

Dosarul trebuie sa cuprinda: 

- Dosar 

- Cerere  

- CN copil 

- CI parinti 

- Certificat de orientare școlară eliberat de CJRAE Dolj 

- Hotărâre eliberată de comisia de specialitate 

- Certificat medical eliberat de comisia de specialitate 

- Adeverințe medicale (eliberate de medicul specialist și medicul de la cabinetul școlii, urmare a 

controlului efectuat la medicul specialist în anul 2021) 

- Extras de cont 

 

NOTĂ 

Începând cu sem. II, Bursele de merit și Bursele de studiu se acordă și pentru elevii claselor a V-a, în 

limita locurilor rămase libere. 

 

Dosarele se depun pana la data de 01.10.2021 


