
CRITERII SPECIFICE  

BURSE ȘCOLARE 2021 / 2022 

 

1. BURSĂ DE PERFORMANȚĂ  

 Se acordă pe perioada anului școlar 2021-2022 elevilor care au obținut locurile I, II sau III la 

etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEN.  

 S-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pt. competiții internaționale.  

 Loc I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 

sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizat de MEN .  
 

2. BURSĂ DE MERIT 

 CAT.I. Se acordă pe perioada cursurilor la clasă, pe tot parcusul anului școlar 2021-2022, 

pentru elevii din clasele VI - XII, care au obținut premiul I, II, III -  faza județeană la 

Olimpiadele si concursurile școlare nationale înscrise în calendarul MEN, în anul școlar 2020-

2021. 

 CAT.II. Se acorda pe perioada cursurilor la clasă, pe semestrul I an școlar 2021-2022, pentru 

elevii din clasele VI-VIII și X-XII care la sfârșitul anului școlar 2020-2021 au obținut media 

generală anuală peste 8,70.  
 

Bursele de merit CAT.II se acorda in limita fondurilor alocate in buget!! 
 

3. BURSĂ DE STUDIU 

 Se acorda elevilor începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflaţi în clasele de început ale 

învăţământului gimnazial, liceal (cls. V, IX), respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii 

aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal, care provin din familii cu venit 

lunar mediu net pe membru de familie in ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2021) cel mult 

egal cu salariul minim pe economie (1386 lei net) și îndeplinesc simultan media generală la 

învățătură ≥ 8,5 si nota la purtare 10 în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. 
 

4. BURSĂ DE ORFAN / BOALĂ  
 Se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat: orfani sau bolnavi (TBC, 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, 

poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor, tulburari 

din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.) surditate, fibroza chistica. 

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.  
 

5. BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL( VENITURI MICI ) 

   Elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:  

 nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 

2021) mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei).  

 nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp în zone colinare și de șes 

și de 40.000 mp in zone montane. 


