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Nr. înreg. 2247/09.09.2022 

ANUNȚ 
Privind tipul burselor și depunerea dosarelor pentru acordarea burselor, în anul școlar 2022-2023 

Locația: Secretariatul LTOCT          Perioada: 09-30 septembrie 2022, între orele 12:00-15:00 

Tip bursă Cuantum Nivel de învățământ  Observații 

Bursă de performanță, Art. 6-8 OM 5379/07.09.2022 pentru 
aprobarea Criteriilor generale Burse 2022-2023 
Locurile I, II, III la competiții școlare națională organizate de ME 

500 lei/lună - Gimnaziu (VI-VIII) 
- Liceu 

La propunerea dirigintelui 
FĂRĂ cerere/dosar 
Condiție: medie, rezultate (diplome) 

Bursă de merit, Art. 9-11 OM 5379/07.09.2022 
medie generală anuală peste 9,50; max 20 absențe 
medie admitere liceu peste 9,50 
Locurile I, II, III la olimpiada județeană/zonală  

200 lei/lună  
- Gimnaziu (VI-VIII) 
- Liceu X-XII 
- Liceu IX 

La propunerea dirigintelui 
FĂRĂ cerere / dosar 
Condiție: medie, rezultate (diplome) 
 

Bursă studiu, Art. 13  OM 5379/07.09.2022 
max 20 absențe și condiții de medie: 
cls. VI-XII: medie generală anuală peste 7,50;  
cls. V: calificative Foarte bine la toate disciplinele 
cls IX: medie admitere liceu peste 7,50 

150 lei/lună - Primar 
- Gimnaziu V*-VIII; 
- Liceu: IX**-XII; 

Dosar  
 
Condiție: venit net max. 1524 lei/membru 
familie, medie generală/admitere liceu 

Bursă socială, venit mic Art. 15  a) OM 5379/07.09.2022 
 

200 lei/lună - Primar, Gimnaziu, Liceu  Dosar  
Condiție: Venit net max. 762 lei/membru  

Bursă socială copii orfani, crescuți de un părinte, abandonați 
Art. 15 (1) b) OM 5379/07.09.2022 

200 lei/lună - Primar, Gimnaziu, Liceu Dosar  

Bursă socială boală, Art. 15 c) OM 5379/07.09.2022 200 lei/lună - Primar, Gimnaziu, Liceu Dosar 

Bursă socială elevi cu domiciliul în mediul rural  
Art. 15  d) OM 5379/07.09.2022 

200 lei/lună - Primar, Gimnaziu  Dosar 
Nu există școală în localitatea de domiciliu 

IMPORTANT: Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 
Elevii care au dreptul la bursă de performanță / merit / studiu, vor opta pentru una singură (cea mai mare). 
Elevii cu CES pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, chiar dacă beneficiază de o măsură de protecție socială. 
Elevii care beneficiază de programele  „Bani de liceu” sau „Euro 200”, pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social. 
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Bursă de merit, Art. 8-9          la propunerea dirigintelui, fără cerere/dosar 
Se acordă elevilor cu rezultate deosebite la învățătură: 

a) la clasele VI-XII: au obținut media generală cel puțin 9,50 în anul școlar precedent și au cel mult 20 absențe nemotivate 
b) la clasa a V-a: au avut calificativul Foarte bine la toate disciplinele și au cel mult 20 absențe nemotivate 
c) la clasa a IX-a: media de admitere la liceu cel puțin 9,50 și au cel mult 20 absențe nemotivate 
d) au obținut locurile I, II, III la etapa județeană a olimpiadelor școlare 

 

Bursă de performanță, Art. 5         la propunerea dirigintelui, fără cerere/dosar 
Se acordă elevilor cu rezultate deosebite: locurile I, II, III la etapa națională a competițiilor școlare organizate de Ministerul Educației (olimpiade, concursuri) 
 
 

Bursă studiu, Art. 13        Condiție: venit net 1524 lei/membru de familie pe ultimele 3 luni 
Condiții:  

- venitul/membru familie maxim 1524 lei 
- la clasele VI-XII: au obținut media generală cel puțin 7,50 în anul școlar precedent și au cel mult 20 absențe nemotivate 
- la clasa a V-a: au avut calificativul Foarte bine la toate disciplinele și au cel mult 20 absențe nemotivate 
- la clasa a IX-a: media de admitere la liceu cel puțin 7,50 și au cel mult 20 absențe nemotivate 

Conținut dosar: 
- Cerere tip de la Secretariat, de pe site-ul școlii, mesageria Adservio 

- Copie act de identitate elev (certificat de naștere/ carte identitate) și CI părinți/reprez. legali 
- Dovezi privind componența familiei: număr membri, stare (elevi/studenți, angajați, șomeri, fără ocupație, etc): declarație pe propria-răspundere sau 

anchetă socială de la Primărie 
- Adeverință cu venitul net pe ultimele 3 luni 01.06.2022-31.08.2022, sau  Declarație notarială pentru membrii familiei că nu au avut venituri în perioada 

01.06.2022 - 31.08.2022; 
- Dup caz, copii după: talon de pensie, șomaj, alocații de stat, alocații complementare, etc 
- Adeverință de la administrația financiară cu veniturile realizate în anii 2021 și 2022 
- Copie după extrasul de cont, pe numele elevului beneficiar. 
- Dacă elevul are frați:  

o copie după certificatul de naștere al fiecărui copil aflat în întreținere,  
o adeverință de elev/student pentru frații școlarizați la alte unități școlare; 
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Bursă socială, venit mic Art. 15 a)       Condiție: maxim 762 lei/membru familie pe ultimele 12 luni 
- Cerere tip de la Secretariat, de pe site-ul școlii, mesageria Adservio 
- Copie act de identitate elev (certificat de naștere/ carte identitate) și CI părinți/reprezentanți legali 
- Dovezi privind componența familiei: număr membri, stare (elevi/studenți, angajați, șomeri, fără ocupație, etc): declarație pe propria-răspundere sau 

anchetă socială de la Primărie 
- Adeverință cu venitul net pe ultimele 12 luni 01.09.2021-31.08.2022 
- După caz: 

o Copie talon de pensie, șomaj, alocații de stat, alocații complementare, etc 
o Hotărâre civilă privind  stabilirea pensiei de întreținere/ încredințare copil, în urma unei acțiuni de divorț; 

- Declarație notarială pentru membrii familiei care nu au avut venituri în perioada 01.09.2021 - 31.08.2022; 
- Adeverință de la administrația financiară cu veniturile realizate în anii 2021 și 2022 
- Extras de cont bancar pe numele elevului bursier.  
- Dacă elevul are frați:  

o copie după certificatul de naștere al fiecărui copil aflat în întreținere 
o adeverință de elev/student pentru frații școlarizați la alte unități școlare; 

Bursă socială elevi orfani, crescuți de un părinte, abandonați Art. 15 b) 
- Cerere tip de la Secretariat, de pe site-ul școlii, mesageria Adservio 
- Copie act de identitate elev (certificat de naștere/ carte identitate) și CI părinte /reprezentant legal; 
- Pentru orfani: copie după certificatul de deces al părintelui/părinților; 
- Pentru familii monoparentale: 

o copie hotărâre judecătorească de încredințare a minorului 
o declarație notarială că părintele  este unic întreținător, că nu este căsătorit și că celălalt părinte nu contribuie în nici un fel la creșterea copilului; 

- Documente justificative pentru elevii abandonați de părinți, asupra cărora  a fost instituită o măsură de protecție socială; 
- Copie de pe extrasul de cont, pe numele elevului beneficiar. 

Bursă socială boală, Art. 15 c) 
- Cerere tip de la Secretariat, de pe site-ul școlii, mesageria Adservio 
- Copie act de identitate elev (certificat de naștere/ carte identitate); CI părinți/reprezentanți legali 
- Certificat A5 eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ cabinetul școlar. 
- Copie după extrasul de cont, pe numele elevului beneficiar. 

Bursă socială pentru elevii de la nivel primar și gimnazial, cu domiciliul în mediul rural, Art. 15 d) 
- Cerere tip de la Secretariat, de pe site-ul școlii, mesageria Adservio 
- Copie act de identitate elev (carte identitate); CI părinți/reprezentanți legali 
- Copie după extrasul de cont, pe numele elevului beneficiar/părintelui 

DIRECTOR, 
Camelia-Mirela PETRUȚ 


