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ANUNȚ BURSE ȘCOLARE 

ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023 

 

 

 Documentele pentru acordarea burselor elevilor Școlii Gimnaziale „Traian” 

Craiova pentru anul școlar 2022-2023 se vor depune până pe data de 30.09.2022 

(inclusiv), ora 18.00, astfel: 

1. Burse performanță (clasele CP-VIII): la dirigintele clasei, vor fi trimise, în 

original și copie (pentru conformitate) diplomele justificative pentru locurile I, II, III la 

etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul 

Educației. 

2. Burse de merit (clasele VI-VIII):  

- pentru rezultate școlare: media anuală generală de cel puțin 9,50 si cel mult 20 

absențe nemotivate/an în anul școlar anterior – nu este nevoie de documente 

supor/dosar/cerere; 

-  pentru rezultate la competiții: la dirigintele clasei, vor fi trimise, în original și 

copie (pentru conformitate) diplomele justificative pentru locurile I, II, III la 

etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de 

Ministerul Educației. 

3. Burse de studiu (V-VIII): dosar la secretariat  (cerere tip și documente suport); 

4. Burse de ajutor social (clasa pregătitoare-VIII): dosar la secretariat (cerere tip 

și documente suport); 

 

Vă rugăm să consultați cu atenție informațiile de mai jos! 

 

DIRECTOR, 

Prof. Elena Diana Brătucu 
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CRITERII GENERALE 

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

Anul școlar 2022-2023 

 

Elevii înscriși la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel 

gimnazial, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de 

ajutor social, denumite în continuare burse. 

Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învăţământul preuniversitar de stat, nivel primar, 

beneficiază de burse de performanţă şi burse de ajutor social. 

În sensul OME nr. 5379/2022, termenul ,,familie” desemnează soțul, soția și copiii lor 

necăsătoriți care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli 

(art.5, alin.1). 

Este asimilată termenului ,,familie” și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii 

aflați în întreținerea sa (art.5, alin.2). 

În sensul definiției prevăzute la alin.2 se asimileaza termenului ”familie”  persoanele  

necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau 

parțial la bugetul de venituri și cheltuieli (art.5, alin.3). 

Este asimilată termenului de ,,familie” și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea 

copilului pe perioada absenței părinților sau a tutorelui.  

 

1.Bursele de performanță se acorda elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile 

urmatoare: 

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale 

organizate de Ministerul Educației în anul școlar 2021-2022; 

b) s-au calificat in loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru 

competițiile internaționale, în anul școlar 2021-2022; 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul 

Educației în anul școlar 2021-2022. 

d) au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă 

loturile naţionale ale României. 

Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se 

acordă bursele de performanţă este aprobată şi publicată anual de Ministerul Educaţiei. Până la 

data actuală, nu a fost publicată această listă, dar, în anii anteriori, ea a cuprins concursurile pe care le 

regăsiți aici (aceasta NU a inclus concursurile FĂRĂ finanțare MEN): https://bit.ly/3RA3tnz  

Bursele de performanţă obţinute se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au 

obţinut rezultatele. 

Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor atestate prin documente 

şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unităţii de învăţământ, de pe  

documentul doveditor pentru component lotului de pregătire sau după diplomele obținute la 

competiţii, la propunerea dirigintelui, prin transmiterea diplomei dirigintelui clasei (original și 

copie, pentru conformitate). 

 Dirigintele va înainta lista elevilor solicitanți, însoțită de diplomele justificative, semnate de către 

diriginte, pentru conformitate. 

https://bit.ly/3RA3tnz
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  2. Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a Vl-a – a VIII-a, în funcţie de rezultatele 

obţinute la învăţătură. 

  Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile 

următoare: 

a) au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 si au acumulat cel mult 20 absențe 

nemotivate/an în anul școlar anterior. 

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural- 

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel national, organizate de 

Ministerul Educației. 

 Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care 

se acordă bursele de merit este aprobată şi publicată anual de Ministerul Educaţiei. Până la data 

actuală, nu a fost publicată această listă, dar, în anii anteriori, ea a cuprins concursurile pe care le 

regăsiți aici (aceasta NU a inclus concursurile FĂRĂ finanțare MEN): https://bit.ly/3RA3tnz  

Bursele de merit obţinute se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au 

obţinut rezultatele. 

Bursele de merit cf. prevederilor lit. a) se acordă pe baza rezultatelor din catalogul clasei, 

nefiind necesare alte documente justificative depuse de părinți. 

Bursele de merit cf. prevederilor lit. b) se acordă elevilor pe baza rezultatelor atestate prin 

copii ale diplomelor obținute la etapele județene ale competiţiilor organizate de Ministerul 

Educației, care vor fi transmise dirigintelui clasei (original și copie, pentru conformitate). 

  Dirigintele va înainta comisiei de burse lista elevilor solicitanți, însoțită de copii ale 

diplomelor justificative, semnate de către diriginte, pentru conformitate. 

 

3. Bursele de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit mediu net  pe 

membru de familie, pe ultimele 3 luni  anterioare cererii (iunie, iulie si august 2022- 1524 lei) cel 

mult egal cu salariul minim net  pe economie 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 elevilor de cls.aV-a. 

 b) au obţinut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu şi au 

acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a V-a; 

Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

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

de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în 

primele 20 de zile lucrătoare ale anului şcolar. 

 

3. Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat înscrişi 

la cursurile cu frecvenţă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali. 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la 

cursurile cu frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de 

spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii: 

a) elevi proveniți din familii care  nu realizează un venit  mediu net lunar  pe membru de 

familie,  pe ultimele 12 luni  anterioare cererii (septembrie 2021 - august 2022 – 762 lei), mai mare de 

50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în 

https://bit.ly/3RA3tnz
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vigoare la data depunerii cererii; 

b) elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte (copil pentru care instanţa de 

tutelă a hotărât exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de 

îndeplinire a obligaţiei de întreţinere a celuilalt părinte - pensie de întreţinere: copil cu tată declarat 

necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi de părinți asupra cărora a fost 

instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, acordarea 

bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei; 

c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale 

structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi 

al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru 

aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a 

modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale; 

II.  boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale; 

III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale; 

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale; 

V.  boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale; 

VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale; 

VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin; 

VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), 

indiferent de cauză; 

IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării; 

X.  boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului; 

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

XII.  boli genetice; 

XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant; 

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

tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 

luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este 

luată în considerare; 

    d) elevii din învăţământul primar şi gimnazial din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o 

altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de 

domiciliu, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de 

domiciliu se înţelege comuna/oraşul cu subdiviziunile sale administrative. 

 Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de 

medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv 

a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al 

familiei. 

 Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obţinute în baza prevederilor art. 

15 alin. (1) lit. b)-c) poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă 

listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condiţiile prevăzute. 

 Elevii care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa 

de ajutor social pentru luna respectivă. 

 Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/ 
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reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de 

învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în 

primele 20 de zile lucrătoare ale anului şcolar. 

 Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu 

bursa de studiu. 

 Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau 

bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai 

mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare. 

 Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă/ajutor 

social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. 

 Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la 

art. 15. 

 Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa de ajutor social pe perioada 

vacanţei de vară: 

a) elevii care nu au promovat anul şcolar; 

b) elevii care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la mai mult de o disciplină şi au acumulat 

mai mult 20 de absenţe nemotivate/an; 

c) absolvenţii învăţământului gimnazial care nu au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, 

cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat; 

d) elevii care repetă anul şcolar din alte motive decât medicale. 

DIRECTOR, 

Prof. Elena Diana Brătucu 


