
 

 

 

IInnffoorrmmaaţţiiii  ccuu  pprriivviirree  llaa  aaccoorrddaarraa  bbuurrsseelloorr  

                Învăţământ preuniversitar de stat 

Ordin 5576/2011cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
 Felul bursei / beneficiari / criterii de acordare 

1. Art. 

6 

Burse de performante  

Lit. a) Locurile I, II sau III la etepele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale 

organizate de MECTS 

Lit. b) Elevii calificati in loturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiile internationale 

Lit. c) Elevi care au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor sau concursurilor 

cultural-artistice, cu character sportive sau cu character tehnico-stiintific, de nivel national 

organizate de MECTS 

 - lista olimpiadelor,  concursurilor, competiţiilorpentru care se acorda bursele de performanţă  

va fi actualizată şi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 01 octombrie (Art. 6  alin. 2) 

şi se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului şcolar în care s-au obţinut 

rezultatele(art. 6  alin. 3) 

- în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtareîntr-un semestru  

este mai mică de 10 (art. 6  alin. 4) 

2 Art. 

8 

Burse de merit 

Lit. a) Reusite deosebite la invatatura: media generala cel putin 8,50 si media 10 la purtare în anul şcolar 

anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar 

- bursele de merit lit. a) se revizuiesc semestrial (Art. 8 alin.. 2 şi 3) 

 

ACTE NECESARE 

Solicitare pe bază de tabel 
 

Lit. b) Locurile I, II sau III la etepele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale 

organizate de MECTS 

- lista olimpiadelor  şi concursurilor  va fi actualizată şi făcută publică de MECTS, anual, până 

la data de 01 octombrie (Art. 8 alin. 4) şi se acordă pe perioada anului şcolar care urmează 

anului şcolar în care s-au obţinut rezultatele(art. 8 alin. 5) 

- în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 

10 (art. 8 alin. 6) 

Lit. c) Locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor sau concursurilor cultural-artistice, cu 

caracter sportive sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national organizate de MECTS 

- lista competiţiilor sau concursurilor  va fi actualizată şi făcută publică de MECTS, anual, până 

la data de 01 octombrie (Art. 8 alin. 4) 

- în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 

10 (art. 8 alin. 6) 

 

ACTE NECESARE Lit b) si c) 

1.Cererea elevului  
2.Copie xerox după diploma obţinută  
 

3 Art. 

9 

Burse de studiu 

 Elevi care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel 

mult egal cu salariul minim pe economie (2230 lei) si care indeplinesc simultan conditiile: au 

media generală peste 7,00 si media la purtare 10 

- bursele de studiu sunt revizuite semestrial , în funcţie de modificările intervenite în veniturile 

nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor (Art. 9 alin. 2)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TERMEN DEPUNERE DOSAR 

30 SEPTEMBRIE 2020 
PERSOANA CARE  PREIA ŞI VERIFICĂ DOSARUL 

- dirigintele clasei 
Pentru documentele depuse în copii solicitantul va prezenta la depunerea dosarului şi documentel în original. 

Dirigintele va confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă va trece menţiunea „conform cu originalul”pe fiecare pagină, sub care vor semna 

atât dirigintele cât şi solicitantul. 

 

 

 

 

 

ACTE NECESARE 

1. Cerere 

2. Adeverințe de venit net pentru lunile iunie, iulie, august 2020 (salarii, pensii, alocație 

suplimentară și orice alt venit permanent!!!, sau declarație pe proprie răspundere de la 

părinții fără venit.)  

3. Adeverințe de la frații elevi sau studenți și/sau declarație pe proprie răspundere de la 

frații aflați în întreținerea familiei care nu sunt elevi/studenți, care nu lucrează și nu au 

venit. 

4 Art. 13 Burse sociale  
Lit. a) Orfani sau 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 și cu orice alte boli cronice 

pe care Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în 

considerare; 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. 

 

ACTE NECESARE 

BURSE ELEVI ORFANI 

1.  Cerere) în care se specifică media 10 la purtare și MEDIA 

GENERALĂ în Anul Școlar 2019-2020 

2. Copie Carte de Identitate 

3. Copie Certificat de deces  

ACTE NECESARE 

BURSE ELEVI BOLNAVI 
1. Cerere  în care se specifică media 10 la purtare și MEDIA GENERALĂ în Anul Școlar 

2019-2020 

2. Copie Carte de Identitate 

3. Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie 

 Lit. c) Elevi proveniti din familii cu venituri foarte mici (un venit mediu net lunar pe ultimele 12 

luni – septembrie  2019-august 2020 - sub 50% din salariul minim pe economie (614, 59 lei) si 

nu detin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare  de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes, şi de 

40.000 mp în zonele montane...”) 

 

ACTE NECESARE 

BURSE ELEVI PROVENIȚI DIN FAMILII CU VENITURI REDUSE 

1.Cerere 

2. Copia actului de identitate a elevului sau a certificatului de naştere pentru elevii care au vârsta 

sub 14 ani; copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri 

ai familiei, adeverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi surori  

 

3. Adeverințe de venit în original salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit 

permanent!!!)   

4.Adeverințe de la primărie - din care să rezulte că nu dețin terenuri agricole cu suprafețe mai 

mari de 20000 mp (zone colinare și de ses) sau 40000mp (zone montane) 

 5.Declaraţie notarială daca unul/ambii părinţi nu sunt încadraţi în muncă, nu primesc retribuţii 

sociale, nu primesc ajutor de şomaj, nu primesc nici un fel de pensie (se specific perioada )  

https://www.liceulroth.ro/administration/media/files/Cerere_Bursa_Sem_I.pdf

