CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR ŞCOLARE
ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020
(precum şi criterii specifice de departajare stabilite în Consiliul de Administraţie)
1. BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care:
a. au obținut locurile I, II, III sau menţiune/premiu special la etapele naționale ale
olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de M.E.N. în anul şcolar 20182019;
b. s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competițiile
internaționale în anul şcolar 2018 – 2019;
c. au obtinut locurile I, II, III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate
de M.E.N. în anul şcolar 2018-2019;
Modalitatea de acordare: Bursele de performanţă se acordă în ordinea descrescătoare a
punctajelor calculate conform tabelului:
Punctaje olimpiade, faza
Punctaje concursuri
Punctaje Concursuri tehniconaţională

școlare naționale, etapa
naţională organizate de
M.E.N.

ştiinţifice,
cultural-artistice şi sportiveetapa naţională

Premiul I - 100p

Premiul I - 50p

Premiul I - 30p

Premiul al II-lea – 90p

Premiul al II-lea 40p

Premiul al II-lea – 20p

Premiul al III-lea – 80p

Premiul al III-lea 30p

Premiul al III-lea – 10p

Menţiune – 70p

Menţiune – 20p

Menţiune

special,

Premiu

special/ Medalie – 50p
Numărul de burse pe nivel de învăţământ se acordă proporţional cu ponderea numărului
de elevi pe fiecare nivel de studiu (gimnazial, liceal). Dacă numărul de solicitanţi pe nivel de
studiu este mai mic decât numărul de burse alocate, locurile libere se vor distribui celuilalt nivel.
Bursele de performanţă se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat, pe perioada întregului an şcolar care urmează anului în care s-au obţinut
rezultatele menţionate.
Notă: Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10
Acte necesare:
 Cerere tip
 Copia actului de indentitate al elevului/ certificatului de naştere
 Copii ale diplomelor obţinute în anul şcolar 2018-2019

2. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile
următoare:
a. au rezultate deosebite la învățătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10
la purtare la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 (pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, A VIIIa, a X-a, a XI-a, a XII-a), respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi
în clasele de început ale învăţământului gimnazial şi liceal (elevii claselor a V-a şi a IX-a).
b. au obţinut locurile I, II, III sau menţiune la etapele judeţene ale olimpiadelor şi
concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.N. în anul şcolar 2018 - 2019;
c. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate
de M.E.N. în anul şcolar 2018 - 2019.
Modalitatea de acordare: Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor
calculate conform tabelului:
Punctaje Olimpiade, faza

Punctaje concursuri școlare

Punctaje Concursuri tehnico-

judeţeană

naționale, etapa judeţeană

ştiinţifice,

organizate de M.E.N.

cultural-artistice şi
sportive- etapa judeţeană

Premiul I - 50p

Premiul I - 40p

Premiul I - 25p

Premiul al II-lea – 40p

Premiul al II-lea 30p

Premiul al II-lea – 15p

Premiul al III-lea – 30p

Premiul al III-lea 20p

Premiul al III-lea – 10p

Menţiune – 20p

Menţiune – 10p

Elevii care obţin bursa de merit în baza rezultatelor la olimpiade şi concursuri, vor
beneficia de bursă pe durata întregului an şcolar.
Locurile rămase libere după atribuirea burselor în baza rezultatelor obţinute la olimpiade
şi concursuri, vor fi repartizate din oficiu în ordinea descrescătoare a mediilor generale din anul
şcolar anterior.
Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza mediei este revizuită
semestrial în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.
Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al doilea pentru elevii aflaţi în clasele
a V-a şi a IX-a.
Acte necesare pentru elevii care solicită bursă de merit în baza rezultatelor obţinute la olimpiade
şi concursuri:
 Cerere tip
 Copia actului de indentitate al elevului/ certificatului de naştere
 Copii ale diplomelor obţinute în anul şcolar 2018-2019 pentru elevii din clasele VI-VIII, XXII.

3. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a. au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2018 - 2019
pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a;
b. au un venit lunar mediu net pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (iunie
2019, iulie 2019, august 2019) cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (2080 de
lei).
Modalitatea de acordare:
1. Ordine crescătoare a veniturilor;
2. Media generală la sfârşitul anului şcolar precedent (2018 - 2019).
ACTE NECESARE: Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină:





cerere
copia actului de identitate al elevului
copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai
familiei
acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor
familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2019)
inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei
şi situaţia şcolară a elevilor.
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al doilea pentru elevii aflaţi în clasele
a V-a si a IX-a.

4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă la cerere elevilor care se încadrează în una din
următoarele categorii:
a. orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita
juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări
din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc), surditate, fibroză chistică
şi cu orice alte boli cronice pe care Consiile de administaţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar le pot lua în considerare. Acordarea burselor pentru motive medicale se face
pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul
de la cabinetul şcolar;
b. elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea
să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
c. elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de
50% din salariul minim net pe economie ( 631,5 lei).

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi
de 40.000 m2 în zonele montane.
ACTE NECESARE PENTRU :
1. Orfani de ambii părinți :




cerere;
copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului;
copii ale certificatelor de deces;

2. Bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu
virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă
ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice
(hemofilie, talasemie, etc), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care Consiile
de administaţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare.




cerere;
copia actului de identitate al elevului;
certificatul medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de
medicul de la cabinetul școlar – pentru elevii care suferă de una din bolile enumerate mai
sus;

ACTE NECESARE PENTRU BURSE SOCIALE DE LA PUNCTELE b) şi c):
 cerere;
 copia actului de identitate al elevului;
 acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii
dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii (veniturile din perioada septembrie
2018 – august 2019);
 adeverinţă eliberată de Primărie privind terenurile agricole deținute și venitul agricol
impozabil.
Condiții pentru toate bursele sociale:



promovabilitate 100%
nota 10 la purtare

Dacă după aplicarea criteriilor de departajare pe fiecare fel de bursă, egalitatea între elevi se
menține, decizia finală de acordare a bursei aparține Consiliului de Administrație al unității.
ALTE MENŢIUNI:
o
o

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul
pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat;
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolar în următoarele situaţii:
a. elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt
corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;
b. absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu,
cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
c. elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente
medicale.

(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoarea
mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.
(2) Prin excepție de la alin(1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de
performanță sau burse de merit.
(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursa de
performanță cât și bursa de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă
pe cea cu valoarea mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Beneficiarii Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" nu pot beneficia in
acelasi timp si de bursa sociala.

