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ACTE PENTRU DOSARUL DE MERIT SI STUDIU 

SEMESTRUL II 

An _colar 2021-2022 

Bursele de merit _i bursele de studiu se acordä elevilor de la cursurile cu frecven�� din 

inv���mântul preuniversitar de stat, în functie de rezultatele obtinute la învä�ätur�.

Art. 8. (1) Bursele de merit se acord� elevilor care au rezultate deosebite la înv��ätur� �i se 

încadreaz� în cel pu�in unul din cazurile urm�toare: 

a) au ob�inut media general� de cel pu�in 9,50 _i au acumulat cel mult 10 absen�e 

nemotivate/semestru în anul _colar anterior, cu exceptia clasei a V-a; 

b) au ob�inut media general� de cel pu�in 9,50 _i au acumulat cel mult 10 absente 

nemotivate în primul semestru al anului _colar, pentru elevii din clasa a V-a; 

c)au obtinut locurile I, II sau II| la etapele judetene ale competitiilor _colare na�ionale organizate 

de ME; 

d) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competi�ilor/concursurilor cultural 
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-_tiin�ific, de nivel na�ional, organizate de ME. 

(2) Bursele de merit ob�inute în baza prevederilor alin. (1) lit a), b) _i c) se acord� începând
cu semestrul al I1-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul L, pentru 
elevii din celelalte clase ale invä�ämântului gimnazial.
(3) Lista elevilor care beneficiaz� de bursele de merit obtinute în baza prevederilor alin. (1) 
lit. a), b) �i c) este revizuit� semestrial, în functie de modific�rile intervenite în situa�ia 
scolar� a elevilor.

(4) Lista competi�iilor _colare na�ionale, precum _i a competi�ilor/concursurilor cultural- 
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-_tiin�ific, pentru care se acord� bursele de 
merit men�ionate la alin. (1) lit. d) sau e), este aprobat� _i publicat� de ME. 

(5) Bursele de merit ob�inute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) �i e) se acord� pe perioada anului 
_colar care urmeaz� anului în care s-au obtinut rezultatele men�ionate la alin. (1) lit. d) si e). 
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Art. 9.- Bursele de merit se acord� elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor 
alin. (1) lit. a), b), c),d) �i e), atestate prin documente _colare, respectiv prin copii certificate 
conform cu originalul, la nivelul unit�jii de înv��ämânt, de pe diplomele ob�inute la competi�ii, la 

propunerea dirigintelui, nefiind condi�ionat� de depunerea unei cereri în acest sens. 

Art. 10.(1) Bursa de studiu se acord� 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 �i care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii:
a) au ob�inut media general� de cel pu�in 7,50 _i au acumulat cel mult 10 absen�e 
nemotivate/semestru în anul _colar anterior, cu exceptia clasei a V-a _i a clasei a IX-a; 

b) au obtinut media general� de cel pu�in 7,50 _i au acumulat cel mult 10 absen�e nemotivate în 

primul semestru al anului _colar, pentru elevii din clasa a V-a 

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în func�ie de modific�ile intervenite în 

veniturile nete lunare ale familiei _i în situa�ia _colar� a elevilor. 

(3) Pentru obtinerea bursei de studiu, elevii majori sau pårin�i/tutorii legal 
institui�i/reprezentanii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din 

unitatea de înv���mânt o cerere înso�it� de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de 
studiu, în primele 10 zile lucr�toare ale fiec�rui 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 aloca�ia complementar� pentru copii. 
Art. 11. Bursele de studiu se acord� începând cu semestrul al I-lea, pentru elevii din clasaa V-a, 
respectiv începând cu semestrul 1, pentru elevii din celelalte clase ale înv���mântului gimnazial. 

VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE- S� NU DEP�^EASC� 1524 LEI 
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