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CRITERIILE SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR  
ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 
SEMESTRUL I 

 
1. BURSELE DE MERIT  

 
Având în vedere OMEC 4302/2020 prin care au fost anulate competițiile școlare, bursele de 
merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel 
putin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului 
școlar, pentru elevii aflați în clasele a IX-a; 
 
Acte necesare: 
 - cererea elevului; 
- copie carte de identitate copil; 
 
Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în clasele 
 a IX-a, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase şi sunt revizuite semestrial 
în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor. 
 
În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un 
semestru este mai mică de 10. 
 

2. BURSELE DE STUDIU  
 

Se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  
a) au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în anul școlar 2020 – 2021; 
b) au venit lunar mediu net pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii 
dosarului (lunile iunie, iulie, august 2021) cel mult egal cu salariul minim pe economie (1436 
lei- salar minim pe economie, 1430 lei minim pe economie pentru studii superioare și 2362 lei- 
salar pentru lucrătorii în construcții); 
 
Modalitate de acordare: 
- Ordinea crescătoare a veniturilor; 
- Media general la sfârșitul anului școlar precedent 2020-2021. 
 
Acte necesare:  
– cerere elev; 
– copia actului de identitate al elevului; 
– copii xerox, certificate de naștere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai 
familiei (pentru a se stabili numărul membrilor de familie); 
– adeverință de la școală/universitate pentru frați, surori (cu precizarea dacă primescu/ori nu 
primesc bursă și valoarea acesteia în ultimele 3 luni: iunie, iulie și august 2021); 
– copie hotărâre divorț (dacă este cazul); 
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– acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe 
ultimele trei luni (adeverință salariat/pentru fiecare membru) anterioare depunerii dosarului, 
inclusiv alocația suplimentară pentru copii (veniturile din perioada iunie, iulie și august 2021); 
– adeverință de venit net, pentru ambii părinți/tutore legal, pe ultimele 3 luni: iunie, iulie și 
august 2021, de la ANAF; 
– declarație notarială dacă unul/ambii părinți/tutori legali nu sunt încadrați în muncă, nu primesc 
retribuții sociale, nu primesc ajutor de șomaj, nu primesc niciun fel de pensie și nu au realizat 
niciun venit pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului: iunie, iulie și august 2021; 
– cupon alocație sau extras de cont pentru alocația de stat pentru copii din ultimele 3 luni; 

În categoria venitului net intră : salariul, pensia, indemnizația de șomaj, ajutorul social, 
alocații pentru copii, alocații pentru copii aflați în plasament, burse pentru elevi și studenți; 
dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri sau alte bunuri mobile sau imobile, la 
stabilirea venitului mediu lunar pe mebru de familie se iau în considerare și arenda, chiria 
și toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei. 

Elevii care primesc bursă de studiu pot primi și bursă de performanță sau de merit. 

3. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 

Se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii: 

3.1 Bursă de ajutor social tip A 

- orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, 
boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiente renale cronice, astm bronșic, 
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau 
infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care sufera 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 doar pe baza certificatului eliberat de 
medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi 
condiționată de venitul net lunar al familiei. 

Acte necesare: 
Orfani 
– cerere elev; 
– copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, dacă acesta există; 
– copie carte de identitate solicitant; 
– copie certificat de deces părinte 
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Bolnavi 
– cerere elev; 
– copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, dacă acesta există; 
– certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de 
medicul de la cabinetul școlar; 
– copie carte de identitate părinți. 
 
3.2 Bursă de ajutor social tip B 

Se acordă elevilor care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții: 

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 
50% din salariul minim net pe economie ( 673 lei – salariu minim pe economie, 715 lei – 
salariu minim pe economie pentru studii superioare, 1181 lei – salariu minim pe economie 
pentru lucrătorii în construcții); 

2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și 
de 40.000 mp, în zonele montane. 
 
 Acte necesare: 
– cerere elev; 
– copia actului de identitate al elevului; 
– copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai 
familiei; 
– acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe 
ultimele 12 luni (adeverință salariat/pentru fiecare membru) anterioare depunerii dosarului 
(anterioare lunii septembrie 2021), inclusiv alocația suplimentară pentru copii (veniturile din 
perioada septembrie 2020 – august 2021 inclusiv); 
– copie hotărâre divorț (dacă este cazul); 
– cupon alocație sau extras de cont pentru alocația de stat pentru copii din ultimele 12 luni; 
– act doveditor în original privind veniturile inregistrate, pentru ambii părinți/tutore legal, pe 
ultimele 12 luni (veniturile din perioada septembrie 2020 – august 2021 inclusiv), de la ANAF; 
– act doveditor în original nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în 
zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane. 
– declarație notarială dacă unul/ambii părinți/tutori legali nu sunt încadrați în muncă, nu primesc 
retribuții sociale, nu primesc ajutor de șomaj, nu primesc niciun fel de pensie și nu au realizat 
niciun venit pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului; 
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MENȚIUNI 
 

(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru 
cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp.  
(2) Elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de preformanță sau 
burse de merit. De asemenea, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține 
bursă de studiu/merit/performanță. 
(3) Elevii care se încadrează la alin. (2) și care au dreptul să primească atât bursă 
de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una dintre acestea 
putând să aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă 
mai mare de timp.  
(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de 
merit sau cu bursa de studiu. 
 
 Toate bursele de ajutor social sunt condiționate, respectiv: elevul trebuie să 
fie promovat și să aibă media 10 la purtare. 

Bursele de performanță, de merit și bursele de studiu se acordă pe perioada 
cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de 
bacalaureat. 

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare. 

Dacă după aplicarea criteriilor de departajare pe fiecare fel de bursă, 
egalitatea între elevi se menține, decizia finală de acordare a bursei aparține 
Consiliului de Administrație al unității. 

Bursele se acordă în limita bugetului alocat pe fiecare tip de bursă și se achită 
în funcție de deschiderile de credite și programarea la plată. 

Depunerea unei cereri de bursă nu înseamnă că este și aprobată. 

ATENȚIE! 

Nu se primesc dosare incomplete și nici după termenul limită de depunere. 

!!! Termenul limită de depunere a dosarelor de burse este 15 NOIEMBRIE 
2021. Dosarele se depun la Secretariatul Elevilor. 



                 COLEGIUL TEHNIC 
                  „GEORGE BARIŢIU”  
                        BAIA MARE                                                                                             
___________________________________________________________________________________ 
 

La completarea formularului se taie varianta care nu corespunde 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare sunt exacte și iau la cunoștință că în 
caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în 
vigoare (fals și uz de fals). 
 

Nr..................../..................2021 

 

Cerere bursă de merit 

 

Numele şi prenumele elevului: ............................................................................. 

Clasa: …………. 
Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi bursă de merit pe semestrul -I- al 

anului școlar 2021-2022. 

Menționez următoarele: 

a) Media generală în anul școlar 2020-2021, este: ………; 
b) Media la purtare în anul școlar 2020-2021, este 10,00; 
c) Am obținut locul I, II sau III la faza județeană a olimpiadei / 

concursului școlar național 
…………………………………………………….., organizat de 
MECTS; 

d) Am obținut locul I, II sau III la faza județeană a competiției / concursului 
cultural – artistic, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific de 
nivel național …………………………………………………….., 
organizat de MECTS. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

1). ………………………………………………………; 

2). ………………………………………………………; 

3). ………………………………………………………; 

4). ………………………………………………………; 
 
 

Data: ……………… Semnătura elevului, 
 

 



                 COLEGIUL TEHNIC 
                  „GEORGE BARIŢIU”  
                        BAIA MARE                                                                                             
___________________________________________________________________________________ 
 

La completarea formularului se taie varianta care nu corespunde 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare sunt exacte și iau la cunoștință că în 
caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în 
vigoare (fals și uz de fals). 
 

Nr..................../.................. 2021 

Cerere bursă de studiu 

Numele şi prenumele elevului: ............................................................................. 

Clasa: …………. 

Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi bursă de studiu pe semestrul -I- al anului 
școlar 2021-2022. 

Menționez următoarele: 

a) Media generală în anul școlar 2020-2021 este: ……; 
b) Media la purtare în anul școlar 2020-2021 este 10,00; 
c) Numărul total al membrilor familiei mele: ……; 
d) Venitul net total realizat de toți membrii familiei mele în fiecare lună și 

cumulat din ultimele 3 luni este  cel trecut în tabelul următor: 
 
Venit net total al familiei mele pe luna din anul   2021 Venit net total pe ultimele 3 luni al 

familiei mele IUNIE IULIE AUGUST 

    

e) Venitul net mediu lunar pe membru de familie realizat de toți membrii 
familiei mele în ultimele 3 luni este de ………………; 

f) Nu am solicitat / am solicitat și bursă de performanță și /sau bursă de merit. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 

1). ………………………………………………………; 

2). ………………………………………………………; 

3). ………………………………………………………; 

4). ………………………………………………………; 

5). ………………………………………………………; 

6). ………………………………………………………; 

Data: ……………… Semnătura părintelui, Semnătura elevului



                 COLEGIUL TEHNIC 
                  „GEORGE BARIŢIU”  
                        BAIA MARE                                                                                             
___________________________________________________________________________________ 

La completarea formularului se taie varianta care nu corespunde 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare sunt exacte și iau la cunoștință că în 
caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în 
vigoare (fals și uz de fals). 
 

 
Nr..................../..................2021 

 
Cerere bursă de ajutor social tip A 

 
 
Numele şi prenumele elevului: ............................................................................. 
 
Clasa: …………. 
 

Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi bursă de ajutor social tip a (în baza 
motivelor medicale sau familiale speciale) pe semestrul I- al anului școlar 2021-
2022. 
 

Menționez următoarele: 
 

 Sunt / nu sunt in plasment 
 

 Sunt / nu sunt orfan de ambii părinți;  
 Sunt / nu sunt orfan de un părinte; 

 
 Sunt / nu sunt bolnav de:  

1) TBC şi mă aflu în evidenţa dispensarului şcolar;   
2) diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficienţe renale 

cronice,astm bronşic, epilepsie,cardiopatii congenitale, hepatită cronică, 
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, SIDA;  

3) poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, 
handicap locomotor.  

 
Anexez următoarele acte doveditoare: 

 
1). .……………………………………………………; 
 
2). ………………………………………………………; 
 
3). ………………………………………………………; 
 
4). ………………………………………………………; 
 
5). ………………………………………………………; 
 
 
 
Data: ………………       Semnătura părintelui,                      Semnătura elevului, 
 
 



                 COLEGIUL TEHNIC 
                  „GEORGE BARIŢIU”  
                        BAIA MARE                                                                                             
___________________________________________________________________________________ 

La completarea formularului se taie varianta care nu corespunde 
Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare sunt exacte și iau la cunoștință că în 
caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele legislației în 
vigoare (fals și uz de fals). 
 

Nr..................../..................2021 
 

Cerere bursă de ajutor social tip B 
 

 
Numele şi prenumele elevului: ............................................................................. 
 
Clasa: …………. 
 

Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi bursă de ajutor social tip b (în baza 
venitului net mediu lunar, pe ultimele 12 luni) pe semestrul –I- al anului școlar 
2021-2022. 
 

Menționez următoarele: 
 

a) Membrii familiei nu dețin / dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare 
  de 20.000 mp;       

b) Numărul total al membrilor familiei mele: ……; 
c) Venitul net total realizat de toți membrii familiei mele în fiecare lună din 

  ultimele 12 luni este cel trecut în tabelul următor: 
             
    Venit net total al familiei mele din anul 2020 - 2021 pe luna 
            

Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. 
             

d) Venitul net total realizat de toți membrii familiei mele în ultimele 12 luni 
  este de ………………;       

e) Venitul net mediu lunar pe membru de familie realizat de toți membrii 
  familiei mele în ultimele 12 luni este de ……………….. . 
 
Anexez următoarele acte doveditoare: 
 
1). .……………………………………………………; 
 
2). ………………………………………………………; 
 
3). ………………………………………………………; 
 
4). ………………………………………………………; 
 

Data: ………………      Semnătura părintelui,                       Semnătura elevului 
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