
CRITERII GENERALE DE ACORDARE A 

BURSELOR SOCIALE (ORFAN, BOALĂ, STUDIU, SOCIALĂ) 

ANUL  ŞCOLAR   2021 – 2022 - SEMESTRUL II 

 

Perioadă de depunere dosare :    17.01.2022 - 31.01.2022 

ORELE 09 - 15 

LA INTRARE PROFESORI – SERVICIUL CONTABILITATE 

 

1. Bursă de ORFAN sau crescuți de un singur părinte (familie 

monoparentală)* sau elevi abandonați de părinți asupra căror a fost 

instituită o măsură de protecție socială 
• Legea 277/2010, art.3. - Prin persoană singură, se înțelege persoana care se află în una 

dintre următoarele situații: 

a. Este necăsătorită ; 

b. Este văduvă ; 

c. Este divorțată ; 

d. Are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească ; 

e. Are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o 

pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor ; 

f. Nu a împlinit 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – e) ; 

g. A fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți 

copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – c). 

 

• Acte necesare : 
• Cerere tip din partea părintelui/reprezentant legal  - de pe site-ul liceului 

• Copie C. I. părinte 
• Copie Certificat de naștere elev 
• Copie Certificat de deces al părintelui decedat / Copie hotărâre judecătorească de divorț 
• Declarație pe propria răspundere statut stare civilă / alte documente care atestă încadrarea 

în una dintre situațiile menționate 
• Extras de cont bancar titular 

 
 

 

 



 

2. Bursă medicală  
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: 

I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale; 
II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale; 
III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale; 
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale; 
VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale; 
VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin; 
VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), 
indiferent de cauză; 
IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului; 
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele); 
XII. boli genetice; 
XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant; 
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament 
îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau 
îngrijiri paliative şi 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) şi avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de 

încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al 

familiei. » 

   Acte  necesare : 
- Cerere tip din partea părintelui/reprezentant legal  - de pe site-ul liceului 

- Copie  C.I. părinte/reprezentant legal 
- Copie certificatul de naştere/C.I al elevului 
- Copie certificatul eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de 
handicap 

- Extras de cont bancar titular 
 
 
 
 



3. BURSE DE AJUTOR SOCIAL pentru elevii care îndeplinesc următoarele 

condiţii:                
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie,  mai 

mare de 50%  din salariul minim net pe economie  762  lei) 

Art.15 (1) - Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte 

doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

            (2)- La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanet realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară 

pentru copii. 

 

Acte necesare :  
 Cerere tip din partea părintelui/reprezentant legal – de pe site-ul liceului 

 Declarație  COMPONENȚA  familiei și OCUPAȚIA  fiecărui membru 

 Copie dupa actul de identitate pentru fiecare membru al familiei  

 Adeverință  în original cu venitul net lunar DE LA ANGAJATOR realizat  de fiecare membru 

de familie (unde este cazul) pe ultimele 12 luni: IANUARIE 2021 – DECEMBRIE 2021 

(inclusiv valoarea tichetelor de masă; dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze 

acest lucru pe adeverința de venit;   

 Adeverință de venit de la ANAF pentru ambii parinți (IANUARIE 2021 – DECEBRIE 2021) 

 Declarație pe propria răspundere (pentru persoanele din familie care nu au realizat venit) 

 Adeverință de la școală pentru elevi sau studenți (frați/surori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.BURSE DE STUDIU, se acordă elevilor ce provin din familii în care, pe ultimele 3 luni, 

venitul mediu lunar pe membru de familie este cel mult egal cu salariul minim pe economie, 

respectiv 1524 lei și care îndeplinesc  simultan  condițiile: 

1. au obținut media generala  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. au obținut media generala  cel puțin 7,50 și auv acumulat cel mult 10 absențe 

nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a. 

3. au obținut media de admitere  în învățământul liceal/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 e 

studiu în semestrul II. 

Acte necesare :  
- Cerere tip din partea părintelui/reprezentant legal – de pe site-ul liceului 

 - copie certificat de naștere copil, copie act de identitate copil  

- copii acte de identitate părinți/tutore legal 

 - copii certificate de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere  

- adeverință de la instituția de învățământ la care sunt elevi/studenți în situația în care sunt frați/surori 

la o facultate de stat, la buget;  

- adeverinţe cu veniturile nete ale ambilor parinti de la ANGAJATOR, defalcat pe fiecare lună 

(OCTOMBRIE 2021, NOIEMBRIE 2021, DECEMBRIE 2021)  

- declaratie notarială prin care se specifică faptul că în ultimele 3 luni nu s-a obținut nici un venit 

(OCTOMBRIE 2021 - DECEMBRIE 2021), (unde este cazul, pentru unul dintre parinti sau pentru 

ambii) sau declarație pe propria răspundere 

- adeverinţe de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original, pe ultimele 

3 luni: OCTOMBRIE 2021, NOIEMBRIE 2021, DECEMBRIE 2021 ( pentru ambii părinţi)  

- copii talon pensii ( ultimele 3 luni), unde este cazul;  

- Extras de cont pe numele unui părinte/tutore legal sau pe numele elevului 

 

 

 

 

 



5. BURSĂ PENTRU 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. 

 
Acte necesare: 

- Copie C. I. ambii părinți 
- Copie C. I. elev 
- Declarație pe propria răspunere părinte că nu deține locuință în municipiul Iași 
- Extras de cont bancar titular 

 
6. BURSE DE MERIT se acordă elevilor care au rezultate deosebite la 

învăţătură şi se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 

 
a) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe 
nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V - a şi a clasei a IX - 
a; 
b) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe 
nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V - a; 
c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50, 
pentru elevii din clasa a IX - a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în 
semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 
absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în 
semestrul al II - lea; 
d) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare naţionale 
organizate de ME; 
e) 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 ME. 
Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) şi 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 învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. 

 

 
NOTĂ ! Bursele sunt revizuite semestrial și se acordă în limita fondurilor alocate  de Primăria 
Municipiului Iași.  
 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.                


