
Conform Ordinului Ministrului Educației, nr. 5379/07.09.2022:  

 

BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile 

următoare: 

a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de 

Ministerul Educaţiei, denumit în continuare ME; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competiţiile internaţionale; 

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural - artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter tehnico - ştiinţific, de nivel naţional, organizate de ME; 

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

ale României. 

 Lista competițiilor pentru care se acordă bursele de performanță de la punctele a), b) și c) este 

aprobată și publicată anual de ME. 

 Pentru obținerea bursei de performanță, elevul va depune la secretariatul colegiului, în perioada de 

depunere menționată, un dosar care va cuprinde: 

- cererea tip semnată de elev și contrasemnată de părintele elevului minor și de către diriginte, 

- diploma/diplomele obținută/obținute la competițiile naționale/internaționale, în copie nelegalizată, 

- diploma/diplomele în original. Copiile vor fi certificate „conform cu originalul”, iar diplomele vor fi 

returnate. 

 

BURSELE DE MERIT se acordă elevilor din clasele VI – XII care se încadrează în cel puţin unul din 

cazurile următoare: 

a) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar 

anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-a; 

b) au obţinut media de admitere de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul 

şcolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a; 

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de ME; 

d) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural - artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter tehnico - ştiinţific, de nivel naţional, organizate de ME. 

Lista competițiilor naționale pentru care se acordă bursele de merit de la punctele c) și d) este 

aprobată și publicată anual de ME. 

 Pentru obținerea bursei de merit, pe baza punctelor c) sau d), elevul va depune la secretariatul 

colegiului, în perioada de depunere menționată, un dosar care va cuprinde: 

- cererea tip semnată de elev și contrasemnată de părintele elevului minor și de către diriginte, 

- diploma/diplomele obținută/obținute la competițiile naționale, în copie nelegalizată, 

- diploma/diplomele în original. Copiile vor fi certificate „conform cu originalul”, iar diplomele vor fi 

returnate. 

 Dacă sunt satisfăcute condițiile de la punctele a) și b), nu mai este nevoie de cerere sau de dosar. 

Elevii din clasele a IX-a vor solicita școlii generale la care au absolvit clasa a VIII-a o adeverință cu 

numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior. Adeverințele vor fi predate dirigintelui clasei, în 

primele 10 zile ale perioadei de depunere a aplicațiilor pentru bursele școlare. 

 

BURSA DE STUDIU se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de 

familie pe ultimele 3 luni anterioare datei depunerii cererii (iunie, iulie, august 2022) cel mult egal cu 

salariul minim net pe economie - 1524 lei și care se încadrează în cel puțin una din situațiile de mai jos: 

a) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar 

anterior, cu excepţia elevilor clasei a V-a şi 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 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii clasei a V-a; 

c) au obţinut media de admitere cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar 

anterior, pentru elevii clasei a IX-a. 



Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții elevilor minori depun la secretariatul colegiului, 

în termenul stabilit, cererea tip, însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu: 

- copii după cărțile de identitate ale tuturor membrilor familiei aflați în întreținere; în cazul în care copii nu 

au carte de identitate, se vor depune la dosar copii după certificatele de naștere; 

- adeverințe de elev pentru copiii aflați în întreținere; 

- adeverințe de venit eliberate de angajatori, pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022) / adeverințe de la 

ANAF cu veniturile realizate de membrii majori ai familiei, aflați în întreținere, pe aceeași perioadă 

- copii după cuponul de pensie și/sau adeverință cu valoarea pensiei alimentare (dacă este cazul), 

- copia cupoanelor cu alocația de stat pentru copii, 

- copia cupoanelor cu alocația complementară (dacă este cazul), 

- ancheta socială de la Primăria localității de domiciliu, 

- adeverință cu venitul agricol anual (se va solicita la primăria localității de domiciliu, inclusiv de către cei 

care locuiesc în mediul urban) 

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă, la cerere, elevilor aflați într-una din următoarele situații: 

Situația 1. Elevi proveniți din familii în care nu se realizează un venit mediu net lunar, pe membru de 

familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022), mai mare de 50% din salariul minim net pe 

economie -762 lei. 

Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau părinții elevilor minori depun la secretariatul colegiului, 

în termenul stabilit, cererea tip, însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale: 

- copii după cărțile de identitate ale tuturor membrilor familiei aflați în întreținere; în cazul în care copii nu 

au carte de identitate, se vor depune la dosar copii după certificatele de naștere; 

- adeverințe de elev pentru copiii aflați în întreținere; 

- adeverințe de venit eliberate de angajatori, pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022)/ 

adeverințe de la ANAF cu veniturile realizate de membrii majori ai familiei, aflați în întreținere, pe aceeași 

perioadă 

- copii după cuponul de pensie și/sau adeverință cu valoarea pensiei alimentare (dacă este cazul), 

- copia cupoanelor cu alocația de stat pentru copii, 

- copia cupoanelor cu alocația complementară (dacă este cazul), 

- ancheta socială de la Primăria localității de domiciliu, 

- adeverință cu venitul agricol anual (se va solicita la primăria localității de domiciliu, inclusiv de către cei 

care locuiesc în mediul urban) 

Situația 2. Elevi orfani, crescuţi de un singur părinte  sau elevi abandonaţi de părinţi, asupra cărora a fost 

instituită o măsură de protecţie socială. Informații suplimentare în ordinul ministrului educației nr. 

5379/07.09.2022, art. 15, alin.2, lit.b. Cererea de acordare a bursei va fi depusă la secretariatul colegiului 

și va fi însoțită de: 

- copie după cartea de identitate a elevului/certificatul de naștere 

- certificatul/certificatele de deces a/ale părintelui/părinților - pentru copilul orfan 

- documente care atestă măsurile dispuse de către Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de 

instanța judecătorească – pentru elevii crescuți de un singur părinte, sau cu tată declarat necunoscut sau 

abandonați. 

 

Situația 3. 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. Cererea va fi depusă la secretariatul colegiului și va fi însoțită de certificatul eliberat de 

medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a 

certificatului de încadrare în grad de handicap. Lista bolilor pentru care se poate solicita bursa socială se 

află în ordinul ministrului educației nr. 5379/07.09.2022, art. 15, alin.2, lit.c. 

 



Situația 4. Elevi de gimnaziu din mediul rural, care sunt școlarizați în Suceava, întrucât nu au posibilitatea 

să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu. Nu pot beneficia de această bursă 

elevii de liceu. 
Dosarul de solicitare a acordării acestei burse va conține: 

- cerere tip 

- copii xerox după cărțile de identitate ale elevului și părinților/tutorelui legal 

- declarație tip pe propria răspundere că nu dețin în proprietate locuință în municipiul Suceava. 

 

Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de ajutor social pentru 

luna respectivă. 

 

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. 
 
PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR/DOSARELOR ESTE 8 – 30 SEPTEMBRIE 2022. 

CERERILE PRIMITE DUPĂ DATA DE 30 SEPTEMBRIE NU VOR FI LUATE ÎN 

CONSIDERARE. 

ALTE INFORMAȚII – ÎN ORDINUL ME NR. 5379/07.09.2022. 


