
 

REGULAMENTUL  

ȘCOLII GIMNAZIALE “FLOREA BOGDAN”  REGHIN 
privind CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR  

pentru SEMESTRUL II al anului şcolar 2021-2022  
 

BAZA LEGISLATIVĂ: 
1. Art. 82, alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare 

2. Ordinul Ministerului Educației nr. 5.870 / 2021 privind aprobarea Criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

3. Hotărârea nr. 1.094 / 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 

4. HCL Reghin nr. 280/16.12.2021 privind aprobarea cuantumului și a numărului de 

burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Reghin în anul școlar 

2021 – 2022 

 

 

TIPURI DE BURSE – care pot fi acordate conform Ordinului 5.870 / 2021 

 

1) BURSĂ DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul 

din cazurile următoare: 

 Au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competițiilor școlare 

naționale naționale organizate de Ministerul Educației, denumit în continuare ME;  

 S-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competițiile 

internaționale; 

 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 ME.  

 Au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care 

participă loturile naționale ale României. 

 

2) BURSĂ DE MERIT  se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură şi se 

încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 

 Au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 

9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate / semestrul în anul școlar 2020 – 2021. 
 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. 

 Au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor și 

concursurilor școlare naționale organizate de ME; 

 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.  

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute, atestate prin 

documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de 
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învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată 

de depunerea unei cereri în acest sens. 

Lista elevilor care beneficiază de burse de merit este revizuită semestrial, în 

funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 

 

3) BURSĂ DE STUDIU 

Se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe 

ultimele 3 luni (01.10.2021 – 31.12.2021) cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1.524 lei) 

și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală cel puțin 7.50 și au acumulat cel mult 10 

absențe  nemotivate  în  anulu școlar 2020 – 2021. 

Pentru obținerea  bursei de studiu, parinții/tutorii  legal instituiți/reprezentanții  legali ai 

elevilor minori depun   la  comisia   de  atribuire   a  burselor   din  unitatea   de învațământ  o cerere 

însoțită de acte care dovedesc  dreptul de acordare  a bursei  de studiu,  în primele 10 zile lucrătoare  

ale fiecarui 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 sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile 

nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. 

 

4) BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația 

materială a familiei sau a susținătorilor legali. 

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

social pentru luna respectivă. 

Se acordă următoarelor categorii de elevi: 

a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni 

(01.01.2021 – 31.12.2021), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe 

economie (762 lei). 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; 

 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; 



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. 

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. 

Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social 

pentru luna respectivă. 

Bursele sunt revizuite semestrial în funcție de situația școlară și veniturile familiei. 

 

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. 

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. 
Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studio / merit / performanţă / ajutor 

social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. 

 

 

OBLIGAȚIILE CELOR IMPLICAȚI 

 

Dosarele se depun, în perioada 17 – 31 ianuarie 2022 

Pot depune cereri / documente pentru burse doar părinții, tutorii sau 

reprezentanții legali ai minorilor. 

 

Obligațiile solicitanților de burse: 
1) elevi, părinți, tutorii sau reprezentanții legali ai minorilor, trebuie să depună toate 

documentele, într-o folie, la diriginți, în primele 10 zile calendaristice ale semestrului. Cererile / 

documentele primite după cele 10 zile nu se mai iau în considerare. 

2) Să completeze cererile cu majuscule, corect și complet. 

3) Cei care depun dosarele își asumă răspunderea privind realitatea datelor completate și 

vor răspunde conform legii în cazul constatării de neregularități privind falsul în declarații. 

4) Pentru verificarea documentelor atașate în copii, trebuie prezentate dirigintelui / 

învățătorului și documentele în original. 

5) Cei care depun documentele își exprimă acordul privind colectarea datelor cu caracter 

personal, în vederea prelucrării acestora, strict în vederea acordării burselor. 

6) Dacă dirigintele / învățătorul sau comisia de acordare a burselor constată că lipsesc 

documente, părinți, tutorii sau reprezentanții legali ai minorilor sunt obligați să aducă documentele 

solicitate în termenul prevăzut. 

7) Pentru virarea burselor se va aduce extras de cont la bancă pe numele elevului, 

părinelui, tutorelui sau reprezentantului legal al minorului. Obligatoriu se atașează extrasului de cont 

copie după cartea de identitate a titularului contului. Se recomandă Banca Transilvania, cu care școala 

are încheiată convenție, prin care nu se reține nici un comision. Dacă extrasul de cont este la o altă 

bancă vor interveni următoarele situații pentru care școala nu este răspunzătoare: 

 Bursele vor fi virate la o dată ulterioară față de elevii care au cont la banca 

Transilvania, datorită volumului mare de muncă pe care-l presupune întocmirea de OP individuale pe 

fiecare elev. (pot intervenii decalaje de câteva zile) 

 Se vor percepe comisioane de către bancă, prin urmare valoarea încasată va fi 

mai mică. 



Obligațiile diriginilor / învățătorilor:  
1) să verifice calitatea persoanei care depune actele 

2) să verifice dacă sunt completate toate rubricile cererii și dacă este semnată de cel care 

depune cererea. 

3) să verifice, media și numărul de absențe, iar apoi să avizeze cererea 

4) să verifice dacă s-au atașat toate documentele necesare – dacă constată că lipsește ceva 

trebuie să ceară să fie aduse în termenul specificat. 

5) Să depună la comisia de atribuire a bursele toate documentele, centralizat, în funcție de 

planificarea pe care o va face comisia  

 

Obligațiile comisiei de atribuire a burselor 
1) Să întocmească o programare pentru preluarea documentelor 

2) Să verifice cererile și documentele primite 

3) Să întocmească procesul verbal cu rezultatele verificării dosarelor de bursă 

 

În urma verificării documentelor comisia de acordare a burselor își rezervă 

dreptul de a cere anchetă socială dacă consideră că este cazul. 

Elevii indisciplinați pot pierde dreptul de bursă dacă provoacă probleme, iar 

comisia de disciplină consideră necesar. 

 

PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR 
 

1) Burse de performanță și burse de merit 

Dirigintele întocmește, în primele 10 zile lucrătoare ale semestrului, o PROPUNERE, din care 

reies beneficiarii de burse de performanță și de merit, mediile acestora și numărul de absențe. (Anexa 

nr. 1 la prezentul regulament) 

Comunică clasei elevii beneficiari de burse, solicită acestora documentele necesare pentru 

achitarea burselor și se asigură că primește toate aceste documente în primele 10 zile ale semestrului. 

Documentele necesare sunt: 

 Copie după certificatul de naștere al beneficiarului de bursă 

 Copie după extrasul de cont în care va fi virată bursa – la banca Transilvania 

 Copie după cartea de identitate a părintelui / tutorelui legal – titularul contului 

Când primește documentele, dirigintele le verifică, le confruntă cu originalele le certifică 

“CONFORM CU ORIGINALUL” și semnează sub mențiunea, Conform cu originalul, de față cu 

părinții sau elevii. 

Dirigintele trebuie să se asigure că primește toate actele necesare. Înaintează Comisiei de 

atribuire a burselor din cadrul Școlii Gimnaziale “Florea Bogdan” Reghin, toate documentele colectate 

de la beneficiarii de burse. 

 

2) Burse de studiu și sociale 

În primele zece zile lucrătoare ale semestrului, părintele / reprezentantul legal al elevului 

potențial beneficiar de burse depune la diriginte o cerere tip la care anexează toate actele 

doveditoare privind venitul mediu net pe membru pentru ultimele 3 respectiv 12 luni. 

Când primește documentele, dirigintele le verifică toate actele, le confruntă cu originalele le 

certifică “CONFORM CU ORIGINALUL” și semnează sub mențiunea, Conform cu originalul, de 

față cu părinții. 

Dirigintele trebuie să se asigure că primește toate actele necesare, iar în a zecea zi lucrătoare a 

semestrului, înaintează Comisiei de atribuire a burselor din cadrul Școlii Gimnaziale “Florea Bogdan” 

Reghin, toate documentele colectate de la beneficiarii de burse. 

Actele necesare pentru bursa de studiu și sociale sunt prezentată pe cererea atașată. 

  


