
 

 

Criterii de acordare a burselor de studiu elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat  

conform Ordinului 5379/ 07.09.2022 

 

An școlar 2022-2023  

 

 

În conformitate cu Art.12 și 13 al  Ordinului 5379/ 07.09.2022 

 

Art. 12  

Bursa de studiu se acordă elevilor claselor V-VIII, în funcție de veniturile familiei și de rezultatele 

obținute la învățătură. 

 

Art.13 

Bursa de studiu se acordă elevilor claselor V-VIII care provin din familii cu un venit mediu net 

lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii (iunie - august 2022), cel mult egal 

cu salariul minim net pe economie (1524 lei) și care se încadrează în cel puțin unul din cazurile 

următoare: 

a) au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe 

nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția celor din clasa a V-a; 

b) a obținut în clasa a IV-a calificativul ”Foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au 

acumulat 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior pentru elevii din clasa a V-a. 

 

 
ACTE NECESARE PENTRU BURSE DE STUDIU 

- Dosar din plastic cu șină 

- Cerere tip 

- Copie xerox după BI/CI  părinți/tutore reprezentant legal   

- Certificate de naștere/ CI pentru  copii  aflați în întreținere 

- Copie certificat de deces părinte (unde este cazul)/ Copie certificat de divorț (dacă este 

cazul);   

- Adeverințe de salariu cu venitul net lunar pe ultimele 3 luni (iunie, iulie și august 2022) sau 

cupoane pensie,  șomaj,  pensie urmaș, pensie de întreținere, alocație de stat, alocație 

suplimentară sau alte documente care atestă venituri ale membrilor familiei din perioada 

specificată (venituri din chirii, din dividende sau alte venituri). 

- Adeverință de la Administrația Financiară privind veniturile din perioada iunie-august 2022 

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

pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022) sau dacă elevul nu primește pensia de întreținere. 

- Extras de  cont IBAN și copie CI titular cont 

 
 

La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter 

permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.    

 

Părinții/tutorii legali, vor depune dosarele la dirigintele clasei, în perioada 01 - 28 septembrie 2022 

DOSARELE  INCOMPLETE  VOR  FI  RESPINSE 


