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An şcolar 2021-2022
BURSE DE STUDIU - SEMESTRUL II
Ordin nr. 5870 / 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
Art. 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 ( 1524 / 1540 / 1556 / 1572 / 1604 lei, după cum salariatul are în întreţinere 0, 1, 2, 3,
repectiv 4 sau mai mult de 4 persoane) şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate /
semestru în anul şcolar 2020-2021, cu excepţia elevilor claselor a V-a şi a IX-a;
b) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate
în semestrul I al anului şcolar 2021-2022, pentru elevii claselor a V-a şi a IX-a;
(3) Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii / reprezentanţii legali ai elevilor
minori depun o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu în primele 10
zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
(4) 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
precum şi venitul din bursa acordată elevului şi fraţilor elevi sau studenţi, dacă aceasta a fost
acordată neîntrerupt în perioada în care s-a calculat venitul.

ACTE NECESARE:
1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte
de identitate, (nu amândouă) cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Adeverinţă în original cu VENITUL NET LUNAR realizat de fiecare membru de familie (unde
e cazul) pe lunile OCTOMBRIE, NOIEMBRIE şi DECEMBRIE - 2021 (inclusiv valoarea tichetelor
de masă);
5. Talon de şomaj / talon de pensie / talon de pensie alimentară ( unde este cazul );
6. Copie după certificatul de deces şi copie după taloanele cu pensia de urmaş (în cazul copiilor
orfani);
7. Documente din care reiese venitul din bursa acordată elevului şi fraţilor elevi sau studenţi
dacă bursa a fost acordată neîntrerupt pe lunile respective, sau declaraţie pe propria răspundere;
8. Copie după taloanele cu alocaţia / alocaţia complementară pentru copii pe lunile respective;
9. DECLARAŢIE pe propria răspundere (pentru persoanele majore din familie care nu au
realizat venit pe lunile respective);
10. Adeverinţă de venit fiscal pentru persoanele majore din familie care nu sunt elevi / studenţi
(de la FISC pe anul 2021);
11. Adeverinţă de la şcoală pentru fraţii elevi sau studenţi;

OBSERVAŢII:
- VENITUL MEDIU NET LUNAR pe membru de familie să nu depăşească plafonul prevăzul la
art. 10 alin. (1)
- FAMILIA înseamnă: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună
sau persoane necăsătorite care locuiesc împreună cu copiii;
- Bursa de studiu se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi
susţinerii evaluării naţionale şi a examenului de bacalaureat, de către absolvenţii claselor a VIII-a şi
a XII-a.
- Perioada de depunere a dosarului tip PLIC cu actele necesare este 17 – 31 ianuarie 2022 ( pe
coperta dosarului să fie trecut şi numărul de telefon al elevului / părintelui)
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