
BURSE 2022-2023

TIPURI DE BURSE

BURSE DE

PERFORMANŢĂ

Se acordă pentru rezultate

obţinute la olimpiade, competiţii şi concursuri

şcolare naţionale şi internaţionale (la nivelul

disciplinelor, cultural-artistice cu caracter

sportiv sautehnico-ştiinţific) organizate de

Ministerul Educaţiei.

BURSE 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 (1524 de lei)

şi care se încadrează în cel puţin unul din

cazurile următoare:

• au obţinut media generală de cel puţin

7,50 şi au acumulat cel mult 20 de

absenţe nemotivate/an în anul şcolar

anterior, cu excepţia elevilor din

clasele a V-a şi a IX-a;

• au obţinut, în clasa a IV-a, calificativul

„foarte bine" la toate disciplinele de studiu şi

au acumulat cel mult 20 de absenţe

nemotivate nemotivate/an în anul şcolar

anterior, pentru elevii din clasa a V-a;

• au obţinut media de admitere în

învăţământul liceal de cel puţin 7,50 şi au

acumulat cel mult 20 de absenţe

nemotivate/an în anul şcolar anterior,

pentru elevii din clasa a IX-a.

Pentru acest tip de bursă elevii majori sau

părinţii/tutorii legalii ai elevilor minori

DEPUN o cerere însoţită de documente

justificative, la diriginte, până în 30 septembrie

2022.

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 excepţia

burselor şcolare şi universitare.

BURSE DE MERIT

Se acordă pentru merite/rezultate

deosebite la învăţătură (cel puţin media

generală 9,50 şi nu mai mult de 20 de

absenţe nemotivate/an în anul şcolar

2021-2022 (cu excepţia clasei a IX-a) sau

rezultate obţinute la etapele judeţene ale

competiţiilor şcolare naţionale/

concursurilor cultural-artistice cu caracter

sportiv sau tehnico-ştiinţific)..

Bursa de merit se acordă elevilor din clasa

a IX-a care au obţinut media de admitere

în învăţământul liceal de cel puţin 9,50 şi

au acumulat cel mult 20 de absenţe

nemotivate/an în anul şcolar anterior.

Elevii care 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 Ministerul

Educaţiei beneficiază de bursă de merit.

BURSE DE AJUTOR

SOCIAL
Se acordă elevilor, fără a fi condiţionate

de medie, doar de frecvenţă (10 absenţe

nemotivate într-o lună determină

pierderea bursei în luna respectivă).

Pentru acest tip de bursă, elevii majori/

părinţii/ tutorii legali/reprezentanţii

legali ai elevilor minori DEPUN O

CERERE însoţită de documente

justificative la diriginte,până în

30.09.2022.

Există mai multe tipuri de burse de

ajutor social.

Bursele de ajutor social se acordă şi

perioada vacanţelor şcolare

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe 
perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul
pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de 
către absolvenţii clasei a VIII-a şi a examenului 
de bacalaureat, pentru absolvenţii clasei a 
XII-a.


