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Criterii de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar  

de stat pentru anul școlar 2021-2022, semestrul al II-lea  

conform Ordinului 5870/2021 
 

 

În conformitate cu  ART. 10  din Ordinul nr. 5870 din 22 dec. 2021 și Ordinul nr. 

3073/31.01.2022 

 

 

Art. 14.   ̶  Bursele de ajutor social  se acordă următoarelor categorii de elevi  înscriși la  cursurile 

cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:   

 

lit. a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 

luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La 

stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu 

caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară și alocația  

pentru copii;        

 

Acte necesare: 

- Dosar  

- Cerere tip 

- Copie xerox după BI/CI  părinți/tutore reprezentant legal  și certificate de naștere  pentru  

copii  aflați în întreținere 

- Adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (ianuarie 2021 – decembrie 2021) 

- Cupoane pensie,  șomaj,  pensie urmaș, pensie de întreținere, alocație de stat, alocație 

suplimentară, venituri din chirii, din dividende sau alte documente care atestă venituri 

ale membrilor familiei din perioada ianuarie-decembrie 2021 

- Adeverință de la Administrația Financiară privind veniturile impozabile ale membrilor 

familiei 

- Declarații notariale pentru părinți dacă nu lucrează și nu realizează nici un venit pe 

ultimele 12 luni (ianuarie-decembrie 2021) sau dacă elevul nu primește pensia de 

întreținere. 

- Adeverințe de elev/student pentru frații înscriși la alte instituții de învățământ cu 

mențiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei și cuantumul) pentru perioada 

specificată 

- Extras de  cont IBAN  

 

Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți 

/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de 

învățământ, o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în 

perioada 17-28 ianuarie 2021. 

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune la dosar 

acte doveditoare. 
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lit. b) elevi orfani sau elevi aflați în întreținerea unui singur părinte sau elevi abandonați de părinți 

asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială; 

Acte necesare : 

- Cerere tip 

- Copie certificat naștere copil sau CI pentru elevii care au peste 14 ani 

- Copie  BI/CI  părinți/tutore/reprezentant legal   

- Copie Certificat deces părinte/părinți pentru elevii orfani sau copia actului prin care a 

fost instituită o măsură de protecție socială asupra elevului 

- Declarație notarială prin care declară că nu este căsătorit și că celălalt părinte nu 

contribuie în nici un fel la creșterea copilului  

- Copie extras cont și CI titular doar daca sunt schimbării de conturi sau dacă elevul este 

la prima bursă 

Părinții/tutorii legali,  vor depune dosarele la învățătorul/ dirigintele clasei,  în perioada 

17-28 ianuarie 2021.  

lit. c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 

structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății 

și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru 

aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a 

modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:  

I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;  

II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;  

III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;  

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;  

V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;  

VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;  

VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;  

VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent 

de cauză;  

IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;  

X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;  

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

XII. boli genetice;  

XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament 

îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau 

îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I—XIII este luată în 

considerare. 

Acte necesare pentru BURSA MEDICALĂ Conform art.14 alin (2) 

- Cerere tip 

- Copie certificat naștere copil 

- Copie  BI/CI  părinți/tutore/reprezentant legal  

- Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul 

de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap. 

- Copie extras cont și CI titular doar daca sunt schimbării de conturi sau dacă elevul este 

la prima bursă 

 

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale nu este condiționată de venitul net lunar al 

familiei.       

Părinții/tutorii legali,  vor depune dosarele la învățătorul/ dirigintele clasei,  în perioada 17-28 

ianuarie 2021.  


