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1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 
Elemente privind 

responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi 
prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 
1.1. ELABORAT Prof. Măcincă 

Adriana 
 
 
Prof. Marinescu 
Georgeta 

Responsabil 
comisie acordare 
burse 
 
Membru comisie 
burse 

12.01.2022  

1.2. VERIFICAT Prof. Oiegar 
Emanuela 

Responsabil 
CEAC 

12.01.2022  

Andrei Gisela Reprezentant 
elevi în CA 

Iftinca Simona Secretar 

1.3. APROBAT  Prof.dr. Măcincă 
Adriana 
 

DIRECTOR 14.01.2022  

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 
 

 Ediţia sau după caz, 
revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se aplică 
prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
2.1 Ediţia 1    
2.2 Revizia 1 x x  
2.3 Revizia    
… Revizia    
… Ediţia II    
2.n Ia 1    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii operaţionale: 
 

Nr. 
crt. 

 
Scopul 

difuzării 
Compartiment Funcția Nume și 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 3 4 5 6 7 

1 Informare 

CP Președinte CP Prof. Măcincă 
Adriana 

14.01.2022 

 

Asoc Părinți 
CNVA Președinte Florea Geanina 

CȘE CNVA Președinte Tătaru Miruna 

Contabilitate Contabil Șef Ec. Andreescu 
Ana Maria 

2 Aplicare 

Comisia 
diriginților Profesori diriginți 17.01.2022 

 
Asoc Părinți 
CNVA Președinte Florea 

Geanina 
CȘE CNVA Președinte Tătaru Miruna 

Contabilitate Contabil Șef Ec. Andreescu 
Ana Maria 

Comisia de 
burse Responsabil Prof. Ciobanu 

Doinița 
  

3 Arhivare Secretariat Secretar Purșega 
Lăcrămioara 

  

4 Evidența Secretariat Secretar Purșega 
Lăcrămioara 

 
 

 
CUPRINS:  

I. Scopul procedurii operaționale 
II. Domeniul de aplicare al procedurii operaționale 

III. Documente de referinţă 
IV. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 
V. Descrierea procedurii 

VI. Responsabilităţi 
VII. Analiza procedurii 
 

I. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE: 
Scopul prezentei proceduri este de:  

- a defini modul în care pot beneficia de bursele de performanță, de merit, de studiu şi de ajutor 



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
 

Colegiul Naţional ”Vasile  
Alecsandri” Bacău 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind 
criteriile de acordare a burselor elevilor din 

Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” 
 

Ediţia: 2 
Nr.de ex. difuzate: 4 
Revizia: 1 
Nr.de ex. :  

COMPARTIMENTUL 
CEAC  Cod: P.O.  

Exemplar nr.: 1 
 
social potrivit art. 82 din Legea Educatiei 1/2011, elevii Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” din 
Bacău;  

- a stabili procedura / etapele de acordare a burselor; 
- de a stabili responsabilitățile, pe categorii de parteneri educaționali;  
- de a preciza circuitul informației respectând confidențialitatea informațiilor personale.  

 
II. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
Prezenta procedură se aplică elevilor din Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Bacău ; ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei proceduri se aplică profesorilor diriginți, elevilor și părinților 
acestora, personalului didactic,  membrilor comisiei de acordare a burselor, departamentului contabil.  

 
III. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

3.1 Reglementari internaţionale - nu este cazul  
3.2 Legislaţia primară  

- Legea educaţiei naţionale  nr. l/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- OMEC nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi · 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare; 
- OME 5870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 
- HG 1.094 din 6 octombrie 2021, pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar 
de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022. 

- OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului; 
6.3. Legislaţia secundară  

- HCL privind aprobarea numărului de burse aferente anului școlar 2021 – 2022, pentru elevii 
din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău; 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice  
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al unității de învățământ; 
- Proceduri interne privind acordarea burselor școlare; 
- Hotărâri CA referitoare la acordarea burselor școlare. 

 
IV. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ  
 

a. Definiţii 
Procedură operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la 
aspectul procesual. 
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Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, 
aprobată şi difuzată. 
Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai 
multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate. 
Beneficiarii direcţi ai educaţiei - Sunt antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi 
persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie şi formare profesională. 
Acordarea burselor - Reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi 
stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină. 
 

b. Abrevieri 
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 
D – Director  
CA – Consiliul de Administraţie  
CP – Consiliul profesoral  
ME – Ministerul Educatiei  
PO – Procedură operaţională 
OM – Ordinul Ministrului 
HCL – Hotărâre Consiliu Local 
R.O.F.U.I.P. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ în învăţământul 
preuniversitar. 
C.E.A.C. – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
 

V. DESCRIEREA PROCEDURII 
 

A. Aspecte generale: 
 

Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de 
burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în 
continuare burse.  

Acordarea burselor menționate anterior reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obțin 
rezultate foarte bune la învățătură și la diferite discipline/domenii de studiu, cât și o formă de sprijin al 
elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educație a acestora și a 
prevenirii abandonului școlar.  

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii 
și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a 
examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. 

Tipuri de burse: 
• Burse de performanță; 
• Burse de merit; 
• Burse de studiu; 
• Burse de ajutor social.  
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B. Criterii de acordare: 
 

 Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile 
următoare: 

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale 
organizate de Ministerul Educației, denumit în continuare ME; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile 
internaționale; 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de 
Ministerul Educației; 

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile 
naționale ale României. 

Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute la fazele naționale ale 
concursurilor și olimpiadelor școlare din lista asprobată și piblicată de ME, atestate prin documente 
școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe 
diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui. 

 
 Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează 

în cel puțin unul din cazurile următoare:  
a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe 

nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a; 
b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate 

în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;  
c) au obținut media de admitere în învățământul liceal de cel puțin 9,50, pentru elevii din 

clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media 
de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor 
beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea; 

Bursele de merit obținute în baza prevederilor anterioare se acordă începând cu semestrul al II-
lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase 
ale învățământului gimnazial și liceal.  

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit este revizuită semestrial, în funcție de 
modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 

 
 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 cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe 
economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe 
nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a; 

b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate 
în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;  

c) au obținut media de admitere în învățământul liceal de cel puțin 7,50, pentru elevii din 
clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media 
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de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor 
beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea. 

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile 
nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.  

Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal 
instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul 
de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

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

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, 
respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal 
sau profesional. 

Dosarul și cererea vor fi în prealabil preluate și verificate de profesorul diriginte. Dacă sunt 
îndeplinite criteriile de acordare a burselor iar documentația este completă și corectă, profesorul 
diriginte va înainta dosarul către secretariatul unității, unde va fi înregistrat, iar, ulterior preluat de către 
comisia de burse. 

Dosarele incomplete sau care nu respectă criteriile de acordare, vor fi înregistrate și respinse de 
către comisia de burse.  

 
 Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a 

familiei sau a susținătorilor legali.  
Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în 

funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.  
Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social 

pentru luna respectivă.  
Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu 

frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din 
învățământul preuniversitar de stat: 

a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, 
pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului 
mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent 
realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;  

b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra 
cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;  

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 
structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și 
al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea 
criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților 
de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

 boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;  
 boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;  
 boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;  
 boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;  
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 boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;  
 boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;  
 boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;  
 boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică 

(IRC), indiferent de cauză;  
 boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;  
 boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;  
 boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);  
 boli genetice;  
 transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 
 orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită 

tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru 
cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile 
enumerate la pct. I—XIII este luată în considerare;  

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului 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, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei. 

 
d) elevi din mediul rural, cu domiciliul aflat într-o localitate rurală, vor prezenta un 

document justificativ prin care să facă dovada domiciliului. 
 
Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal 

instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul 
de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  

Dosarul și cererea vor fi în prealabil preluate și verificate de profesorul diriginte. Dacă sunt 
îndeplinite criteriile de acordare a burselor iar documentația este completă și corectă, profesorul 
diriginte va înainta dosarul către secretariatul unității, unde va fi înregistrat, iar, ulterior preluat de către 
comisia de burse. 

Dosarele incomplete sau care nu respectă criteriile de acordare, vor fi înregistrate și respinse de 
către comisia de burse.  

 
C. Dispoziții finale: 

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

bursa de studiu. 
•  Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și 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 cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor 
social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. 
 
Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți 

la art. 13, în următoarele situații: 
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a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la 
o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru; 

b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ 
profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat; 

c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 
 

În situația constatării unor diferențe între sumele alocate, bursele aprobate și numărul de elevi 
potențiali beneficiari, elevii care doresc să cumuleze bursa de ajutor social cu bursa de performanță, cu 
bursa de merit sau cu bursa de studiu, vor opta pentru un singur tip de bursă.  
 

VI. Responsabilităţi:  
 

 Cadrele didactice: 
- Incheie situația școlară a elevilor, conform prevederilor ROFUIP, la finalul fiecărui 

semestru; 
- Consemnează absențele în catalog la fiecare oră de curs.  

 Diriginții: 
- Finalizează situația școlară a elevilor la finalul fiecărui semestru, verificând 

corectitudinea încheierii situației școlare de către cadrele didactice de la clasă; 
- Motivează absențele elevilor în baza documentelor justificative, prezentate de elevi în 

termenul legal prevăzut de legislația în vigoare; 
- Întocmesc statistica la finalul fiecărui semestru; 
- Informează elevii cu privire la criteriile de acordare a fiecărui tip de bursă; 
- Împreună cu informaticienii colegiului, completează baza de date cu elevii bursieri ; 
- Primesc cererile și documentele justificative ale elevilor majori sau ale 

părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai elevilor minori, care optează pentru bursa 
de ajutor social sau pentru bursa de studiu; documentele vor fi transmise într-o folie sau 
într-un dosar cu șină.  

- Verifică dacă elevii îndeplinesc criteriile de acordare a bursei de ajutor social sau a 
bursei de studiu și dacă documentația depusă este completă.  

- Dosarele vor fi înaintate compartimentului secretariat pentru a fi înregistrate;   
- Dosarele incomplete sau care nu îndeplinesc criteriile de acordare a burselor cu caracter 

social (de ajutor social și de studiu) vor fi respinse;  
- Nerespectarea termenului de depunere a cererii și a documentelor justificative în 

termen de 10 zile lucrătoare de la începerea fiecărui semestru (Art. 9 (3) și Art. 15 din 
OME nr. 5870 din 22.12.2021), atrag respingerea automată a dosarului.  

- În situația constatării unor diferențe între sumele alocate, bursele aprobate și numărul 
de elevi beneficiari, bursele nu se cumulează, diriginții înregistrând opțiunea elevului 
pentru un singur tip de bursă.  

- Ori de câte ori este cazul informează elevii/părinții/tutorii/reprezentanții legali referitor 
la orice aspect legat de burse. 

- Pentru elevii care înregistrează abateri disciplinare grave, conform art. 19 din 
OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevilor, pot propune în consiliul 
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clasei retragerea temporară sau definitivă a bursei ; 
- În cazul elevilor care primesc bursă de ajutor social, vor transmite lunar, comisiei de 

burse, situația absențelor nemotivate.  
 

 Comisia de burse: 
- Verifică dacă informațiile transmise de diriginți sunt corecte și complete (au fost incluși 

toți elevii, se respectă criteriile de acordare, documentația pentru bursele de studiu și de 
ajutor social este corectă și completă); 

- Cu sprijinul departamentului IT, întocmesc lista beneficiarilor, pe tipuri de burse; 
- În situația constatării unor diferențe între sumele alocate, bursele aprobate și numărul 

de elevi beneficiari, vor înregistra opțiunile exprimate de elevi, pentru un singur tip de 
bursă, stabilind lista beneficiarilor finali. 

- Lunar, centralizează absențele nemotivate ale elevilor care beneficiază de burse de 
ajutor social, informând conducerea unității și compartimentul contabilitate, despre 
situațiile de retragere a bursei de ajutor social.  
 

 Cabinetul medical 
- Verifică documentația medicală depusă de elevii care optează pentru bursa de ajutor 

social, dar și respectarea prevederilor Art. 14 (1) lit c)  și Art. 14 (2) din OME 
5870/2021. 
 

 Compartimentul secretariat 
- Înregistrează cererile depuse de elevii majori sau de către părinții/tutorii/reprezentanții 

legali ai elevilor minori care optează pentru bursa de ajutor social sau pentru bursa de 
studiu; 

- Transmit Comisiei de burse, dosarele primite de la diriginți, sortate pe clase și tipuri de 
burse ; 

- Pun la dispoziția Comisiei de burse informații referitoare la situația școlară a elevilor. 
 

 Compartimentul IT 
- Centralizează împreună cu profesorii diriginți situația nominală a elevilor bursieri, pe 

clase și tipuri de burse;  
- Pun la dispoziția comisiei de burse baza de date pentru a fi corectată și verificată.  
- La finalizarea procesului de selecție, pun la dispoziția diriginților, lista elevilor bursieri; 

 
 Departamentul contabilitate ; 

- Stabilește bugetul și îl transmite Primăriei Municipiului Bacău ; 
- Primește extrase de cont și centralizează pe fiecare bancă; 
- Întocmește statele de plată; 
- Alimentează cardurile elevilor bursieri ; 
- Realizează programarea elevilor pentru plata burselor și o transmite diriginților 
- Plătește statele de plată în numerar. 
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 Consiliul elevilor 
- Informează elevii referitor la criteriile de acordare a burselor ; 
- Aduce la cunoștința elevilor prevederile prezentei proceduri.  

 
 Conducerea unității 

- aduce la cunoștința diriginților, elevilor și a părinților/ tutorilor/reprezentanților legali 
prevederile prezentei proceduri, dar și pe cele ale legislației în vigoare; 

- verifică corectitudinea datelor în baza cărora se acordă bursele; 
- la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral, aplică 

sancțiunea retragerii temporare sau definitive a bursei;  
- monitorizează modul de aplicare a prevederilor prezentei proceduri ; 
- coordonează activitatea Comisiei de burse; 
- Transmite către instituțiile conexe - ISJ Bacău, Primăria Municipiului Bacău, lista 

beneficiarilor, pe categorii de burse.  
 

VII. Analiza procedurii.  
Analiza şi revizuirea procedurii se face anual sau ori de câte ori este cazul. 
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VIII. Anexe 
 

ANEXA 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERERE PNTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL 
 
 

 Subsemnatul/a,……………………………………………., elev/ părinte/tutore legal al 
elevului/elevei……………………….……………………., din clasa…………, an şcolar 2021-2022, 
domiciliat în localitatea………………………, strada…………, nr……., ap…….., 
judeţ………………….., telefon………………., prin prezenta, vă rog să acordaţi fiului/fiicei mele 
bursă de ajutor social, pentru încadrarea în una din următoarele categorii, perecizate Art.14 (1) din 
OME nr. 5870/2022:  

o Elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe 
membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 

o Elevi orfani/crescuți de un singur părinte/ elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost 
instituită o măsura de protecție socială; 

o Elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 
structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului 
sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 
1.306/1.883/2016; 

o Elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate. 
 Anexez următoarele acte doveditoare  

• VENITURI MICI adeverințe de venit pentru ultimele 12 luni, taloane pensie, șomaj și alocație, 
adeverință de elev și certificate de naștere de la frați/surori, acte de identitate părinți, declarații 
notariale sau orice alt document care certifică existența/inexistența unui venit permanent;  

• ORFANI copia certificatului de deces, copie certificat naștere elev, copie CI elev; 
• CRESCUȚI DE UN SINGUR PĂRINTE – certificat de naștere/ decizie de divorț; declarație 

notarială pe proprie răspundere a părintelui întreținător referitoare la lipsa altor 
venituri/calitatea de unic întreținător;  

• ELEVI ABANDONAȚI DE PĂRINȚI – dovada măsurii de protecție socială, copie acte 
identitate;  
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• MEDICALA - certificatului 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; 

• RURAL – copie document de identitate prin  care se face dovada domiciliului. 
 
Declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus şi actele doveditoare anexate corespund 

realităţii şi iau la cunoştinţă că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează 
şi voi suporta consecinţele în vigoare (fals şi uz de fals). 

În situația existenței unor diferențe între sumele alocate, bursele aprobate și numărul de elevi 
potențiali beneficiari, optez pentru următorul tip de bursă:  

o Bursă de performanță/merit/de studiu; 
o Bursă de ajutor social. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Semnatura elev / părinte / tutore/reprezentant 
legal 
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ANEXA 2 
 
 

ANEXA 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

CERERE PNTRU BURSĂ DE STUDIU 
 
 

 Subsemnatul/a,……………………………………………., elev/ părinte/tutore legal al 
elevului/elevei……………………….……………………., din clasa…………, an şcolar 2021-2022, 
domiciliat în localitatea………………………, strada…………, nr……., ap…….., 
judeţ………………….., telefon………………., prin prezenta, vă rog să îmi acordați / acordaţi 
fiului/fiicei mele bursă de studiu. 

Anexez următoarele acte doveditoare: 
- Adeverinte de venit pentru ultimele 3 luni,  
- taloane pensie, șomaj și alocație,  
- alocație complementară,  
- adeverință de elev și certificate de naștere de la frați/surori,  
- acte de identitate părinti, 
- declarații notariale 
- Documente care certifică existența/inexistența unui venit permanent. 

Declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus şi actele doveditoare anexate corespund 
realităţii şi iau la cunoştinţă că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează 
şi voi suporta consecinţele în vigoare (fals şi uz de fals). 

În situația existenței unor diferențe între sumele alocate, bursele aprobate și numărul de elevi 
potențiali beneficiari, optez pentru următorul tip de bursă:  

o Bursă de performanță 
o Bursă de merit 
o Bursă de studiu; 
o Bursă de ajutor social. 

 
Data Semnatura elev / părinte / tutore/reprezentant 

legal 
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ANEXA 3.1. 
 

DOAMNĂ DIRECTOR, 
                  
 

 Subsemnatul (a)............................................................................, cadru didactic pe catedra de ……………………………… la Colegiul Național 
"Vasile Alecsandri" Bacău și diriginte al clasei a................, înaintez lista cu propuneri pentru acordarea burselor în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministerului Educației nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022. 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Bursă de merit 
conform art. 8 alin. 

(1) 

Bursă de studiu 
conform art. 10 alin. 

(1) 

Bursă de ajutor social conform 
art. 14 alin. (1) 

Media 
An școlar 2020 

- 2021  

Număr absențe 
nemotivate  
Semestrul I 

An școlar 2020 
- 2021 

Număr 
absențe 

nemotivate  
Semestrul II 

An școlar 
2020 - 2021 

lit. a) lit. b) lit. c) lit. d)    
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
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10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            
28.            
29.            
30.            
31.            
32.            
33.            
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34.            
35.            
36.            
37.            
38.            
 
pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de 
învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru – termen 31 ianuarie 2022. 
 
 
Data ...............................                                                                                                                        ............................. Semnătura ..................................... 
 
Art. 8 alin. (1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 
a)  au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior,  
d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME; 
e) 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 național, organizate de ME. 
Articolul 10 (1) 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 cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a; 
 (2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. 
(3) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc 
dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru 
Art. 14 alin. (1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul 
preuniversitar de stat: 
a)  elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie 
se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii; 
b)  elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială; 
c)  elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului; 
d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; 
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ANEXA 3.2. 

 
DOAMNĂ DIRECTOR, 

                  
 

 Subsemnatul (a)............................................................................, cadru didactic pe catedra de ……………………………… la Colegiul Național 
"Vasile Alecsandri" Bacău și diriginte al clasei a V-a/a IX-a........, înaintez lista cu propuneri pentru acordarea burselor în conformitate cu prevederile 
Ordinului Ministerului Educației nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022. 

 
Nr. crt. Numele și prenumele Bursă de merit 

conform art. 8 alin. (1) 
Bursă de studiu conform 

art. 10 alin. (1) 
Bursă de ajutor social conform art. 

14 alin. (1) 
Media 

Sem I, an școlar 
2021-2022  

Număr absențe 
nemotivate  
Semestrul I 

An școlar 2021-
2022 

lit. a) lit. b) lit. c) lit. d)   
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
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10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           
23.           
24.           
25.           
26.           
27.           
28.           
29.           

 
 

pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de 
învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru – termen 31 ianuarie 2022. 
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Data ...............................                                                                                                                        ............................. Semnătura ..................................... 
 
Art. 8 alin. (1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 
b)  au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a; 
c)  au obținut media de admitere în învățământul liceal de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 
10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea; 
 (2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului 
gimnazial, liceal sau profesional. 
Articolul 10 (1) 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 cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a; 
c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au 
acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea. 
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. 
(3) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc 
dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru 
Art. 14 alin. (1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul 
preuniversitar de stat: 
a)  elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie 
se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii; 
b)  elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială; 
c)  elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului; 
d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; 
 

    
 

 


