CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR
AN ȘCOLAR 2019 – 2020
SEMESTRUL II
Art. 6. - Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul
preuniversitar de stat sunt de următoarele tipuri: burse de performanță, burse de merit, burse de
studiu și burse de ajutor social.
Art. 7. - Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din
învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.
Art. 8. - Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile
următoare:
a) elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, a căror medie generală este de cel puțin 8,50 și
nota 10 la purtare;
b) elevilor care obțin locurile I, II, III, la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor
cuprinse în calendarul competițiilor finanțate de minister;
c) elevilor cu performanțe cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnicoștiințific, în cadrul unor manifestări interne recunoscute de minister.
Art. 9. - Bursa de performanţă se instituie în cadrul bursei de merit și se acordă câştigătorilor
locurilor I, II şi III la fazele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor cuprinse în calendarul
competițiilor finanțate de minister, elevilor calificaţi în loturile de pregătire pentru competițiile
internaționale recunoscute de minister, altor categorii de elevi cu performanțe cultural-artistice,
cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, obținute în cadrul unor manifestări
internaționale recunoscute de minister.
Art. 9 (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe
membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (2230
lei) şi care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în
semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
Art. 11. - Elevii promovaţi pot primi burse de merit şi burse de studiu începând cu semestrul al
II-lea al clasei de început pe nivel (primar, gimnazial sau liceal), respectiv semestrul I al
celorlalte clase incluse în fiecare nivel (primar, gimnazial sau liceal).
Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte
doveditoare la începutul fiecărui semestru.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu
caracter permanent, realizate de membrii familiei, cu excepţia alocaţiei suplimentare pentru
familiile cu mulţi copii.
Documente necesare:
-

cerere tip

-

declarație notarială a părinților, pe propria răspundere, din care să reiasă că nu au
alte venituri în afara celor declarate, că nu dețin imobile, că nu dețin terenuri agricole
cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp,
în zonele montane.

-

adeverințe de venit pe ultimele 3 luni de la ambii părinți (dacă părinții nu realizează
venituri, vor aduce un certificat fiscal eliberat de Administrația Financiară din
sectorul pe raza căruia domiciliază/Primăria din comuna de domiciliu în cazul în
care elevii au domiciliul în mediul rural)

-

copie după certificatele de naștere ale copiilor mai mici de 6 ani și ale celor care
frecventează o formă de învățământ

-

copie după actele de identitate ale părinților și ale copiilor cu vârsta peste 14 ani,
care frecventează o formă de învățământ

-

adeverințe de la școlile pe care le frecventează frații/surorile

-

după caz, certificate de divorț/căsătorie pentru părinții divorțați/recăsătoriți

Art. 13 Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile
cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:
a. -

orfani (acte necesare: copii certificat naștere copil, act identitate copil, certificat

deces)
-

bolnavi de TBC şi care se află în evidența dispensarelor şcolare

-

bolnavi de diabet

-

boli maligne

-

sindromuri de malabsorbție grave

-

insuficiențe renale cronice

-

astm bronşic

-

epilepsie

-

cardiopatii congenitale

-

hepatită cronică

-

glaucom

-

miopie gravă

-

boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA

-

poliartrită juvenilă

-

spondilită anchilozantă

-

reumatism articular

-

handicap locomotor

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 şcolarizați într-o altă localitate, întrucât nu au
posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;
c. elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:
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 (673 lei);
2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de
şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
Art. 15. - Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial,
în funcţie de modificările intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei.
Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Art. 16 - Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune
acte doveditoare la începutul fiecărui semestru.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu
caracter permanent, realizate de membrii familiei, cu excepţia alocaţiei suplimentare pentru
familiile cu mulţi copii.
Documente necesare:
-

cerere tip

-

declarație notarială a părinților, pe propria răspundere, din care să reiasă că nu au
alte venituri în afara celor declarate, că nu dețin imobile, că nu dețin terenuri agricole
cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp,
în zonele montane.

-

adeverințe de venit pe ultimele 12 luni de la ambii părinți (dacă părinții nu realizează
venituri, vor aduce un certificat fiscal eliberat de Administrația Financiară din
sectorul pe raza căruia domiciliază/Primăria din comuna de domiciliu în cazul în
care elevii au domiciliul în mediul rural)

-

copie după certificatele de naștere ale copiilor mai mici de 6 ani și ale celor care
frecventează o formă de învățământ

-

copie după actele de identitate ale părinților și ale copiilor cu vârsta peste 14 ani,
care frecventează o formă de învățământ

-

adeverințe de la școlile pe care le frecventează frații/surorile

-

după caz, certificate de divorț/căsătorie pentru părinții divorțați/recăsătoriți

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu
frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de
familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie (1009,5 lei).

