
BURSĂ DE STUDIU 

 

Având în vedere: 

 Ordinul M.E. nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

Elevii care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 
luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie şi care se încadrează în 
cel puțin unul din cazurile următoare:   

a) au obţinut media anuală generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe 
nemotivate în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a; 
  b) au obținut, în clasa a IV-a, calificativul foarte bine la toate disciplinele de studiu și au 
acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a; 
  c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 7,50 și au 
acumulat cel puțin 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-
a; 

pot beneficia de bursă de studiu. 

Acte necesare: 

 cerere tip; 
 declarație tip, pe proprie răspundere privind componența familiei și a veniturilor realizate 

de membrii familiei pe ultimele 3 luni; 
 copii după documentele de identitate ale elevului și ale membrilor familiei (CI sau certificat 

de naștere); 
 documente care atestă veniturile membrilor familiei: 

• adeverință salariu net, defalcat pe fiecare lună (iunie 2022 până în august 2022) 
pentru ambii părinți; 

• adeverință de venit pe ultimele 3 luni (iunie 2022 până în august 2022) de la Agenția 
Național de Administrare Fiscală (ANAF), pentru părinții care nu au înregistrat 
venituri în anul 2022; 

• adeverință/cupon de șomaj pe ultimele 3 luni (dacă e cazul); 
• adeverință/cupon de ajutor social pe ultimele 3 luni (dacă e cazul); 
• cupoane de pensie pe ultimele 3 luni (dacă e cazul); 
• orice act care dovedește un venit net dobândit în ultimele 3 luni; 

 adeverință de elev/student pentru frați/surori; 
 copii după cupoanele de alocație complementară pentru copii (dacă este cazul).  

Precizări: 



 bursele de studiu se acordă elevilor din clasele a V-a – a XII-a de la cursurile cu frecvență 
din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de veniturile familiei și de rezultatele 
obținute la învățătură; 

 cuantumul venitului pe membru de familie pentru acordarea bursei de studiu este: 
• pentru salariatul care nu are persoane în întreținere – 1542 lei/membru; 
• pentru salariatul care are în înteținere 1 persoană – 1558 lei/membru 
• pentru salariatul care are în înteținere 2  persoane – 1574 lei/membru; 
• pentru salariatul care are în înteținere 3  persoane – 1590 lei/membru; 
• pentru salariatul care are în înteținere 4 sau mai multe  persoane – 1622 lei/membru. 

 elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau 
bursă de studiu trebuie să opteze pentru una dintre acestea, putând să o aleagă pe cea cu 
valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare; 

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate 
veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia 
complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare. 

 bursa de studiu se poate cumula cu bursa de ajutor social. 

 

TERMEN DEPUNERE DOSAR: 30 SEPTEMBRIE 2022 

 


