NR. 4133/16.09.2019

CRITERIILE GENERALE/SPECIFICE DE
ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE
AN ȘCOLAR 2019 – 2020 – SEMESTRUL I
În temeiul articolului nr.82, aliniatul (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a
Ordinului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul
preuniversitar de stat nr. 5576/7.10.2011 cu modificările și completările ulterioare, Comisia de
acordare a burselor elevilor aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele criterii generale şi
specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu,
precum și a burselor de ajutor social:

BURSELE DE PERFORMANȚĂ – se acordă elevilor care se încadrează
în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:
a.
au obținut locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și
concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale
(MEN);
b.
s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru
competițiile internaționale;
c.
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 MEN.
Modalități de acordare: Bursele de performanță se acordă ținând seama de
următoarele criterii, în limita numărului de burse aprobat, conform punctajelor
acumulate:
Punctaje acordate:
- calificarea în lotul naţional - 12p
- locul I - 10p
- locul II - 8p;
- locul III - 6p
Criterii de departajare:
o
În caz de egalitate, se va acorda bursa elevului care a obţinut cel mai
mare punctaj procentual la fazele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor

școlare organizate de MEN (Punctaj procentual = punctaj elev/ punctaj
maxim*100);
1.
Dacă egalitatea se menţine, elevii vor anexa la dosar diplome care să
ateste implicarea în activităţi de voluntariat desfăşurate la nivelul şcolii, semnate
de directorul unităţii, activităţi de promovare a imaginii liceului, prin proiecte
realizate în cadrul parteneriatelor şcolare ale LTTA, diplome ale rezultatelor
obţinute la faza județeană; de asemenea, profesorul diriginte va întocmi o
recomandare asupra activităţii elevului.
Aceste dosare vor fi analizate în cadrul Comisiei pentru burse și rechizite
din unitatea de învăţământ.
Notă: elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai
mică de 10 sau dacă încalcă prevederile Regulamentului de organizare și
funcționare al unității de învățământ.
Lista olimpiadelor și concursurilor școlare, precum și lista
competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță se
găsește pe site – ul MEN.
ACTE NECESARE – vor fi depuse intr-un dosar cu șină care să conţină:
1.
pagina de gardă cu numele, prenumele elevului și clasa de
proveniență, data depunerii dosarului;
2.
opis cu specificarea documentelor în ordinea solicitată;
3.
cererea elevului;
4.
copie după carnetul de note care să ateste media la purtare;
5.
copii xerox după diplomele obținute la fazele naționale ale
olimpiadelor și concursurilor școlare și/sau diplomele obținute la fazele
naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural-artistice cu caracter sportiv
sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN;
6.
copie a cărții de identitate/ certificat de naștere.

Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita originalele.

BURSELE DE MERIT - se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin
unul dintre următoarele cazuri:
a. au rezultate deosebite la învățătură (minimum media 8.50) și media
la purtare 10 în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului
școlar în curs pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului
gimnazial și liceal;
b. au obținut locul I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și
concursurilor școlare naționale organizate de MEN;
c. au obținut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale
competițiilor/concursurilor cultural - artistice cu caracter sportiv sau cu
caracter tehnico-științific de nivel național, organizate de MEN;
Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. a) se acordă începând cu
semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului
primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru
elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.
Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii
lit. a) este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația
şcolară a elevilor.
Bursele de merit obținute se acordă pe perioada anului școlar care
urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la lit. (a), (b) sau (c);
Modalități de acordare: Bursele de merit se acordă în ordine
descrescătoare punctajelor obţinute în urma analizei dosarelor depuse la
secretariatul unitaţii în perioada stabilită în calendar, în limita numărului de burse
aprobat, ținând seama de următoarele criterii, conform punctajelor cumulate:
A. punctaje acordate:
locul I - 10p;
locul II - 8p;
locul III - 6p
B. media generală:
- 10 - 10p;
- 9,95 - 9,99 - 8p;
- 9,90 - 9,94 - 6p;
- 9,50 - 9,89 - 4p;
- 9,30 - 9,49 - 3p;
- 9,00 - 9,29 - 2p;
- 8,50 - 8,99 – 1p.

C. criterii de departajare:
În caz de egalitate, se vor respecta în ordine, următoarele criterii specifice:
1. În caz de egalitate, se va acorda bursa elevului care a obţinut cel mai mare
punctaj procentual la fazele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare
organizate de MEN (Punctaj procentual= punctaj elev/ punctaj maxim*100);
2.
Media pe anul școlar/semestrul precedent.
3.
Dacă egalitatea se menţine, elevii vor anexa la dosar diplome care
să ateste implicarea în activităţi de voluntariat desfăşurate la nivelul şcolii,
semnate de directorul unităţii, activităţi de promovare a imaginii liceului, prin
proiecte realizate în cadrul parteneriatelor şcolare ale LTTA, diplome ale
rezultatelor obţinute la faza pe școală/locală; de asemenea, profesorul
diriginte va întocmi o recomandare asupra activităţii elevului.
Aceste dosare vor fi analizate în cadrul Comisiei pentru burse și rechizite
din unitatea de învăţământ.
Notă: elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai
mică de 10 sau dacă încalcă prevederile Regulamentului de organizare și
funcționare al unității de învățământ.
Lista olimpiadelor și concursurilor școlare, precum și lista
competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță se
găsește pe site-ul MEN;
ACTE NECESARE – vor fi depuse intr-un dosar cu șină care să conţină:
1.
pagina de gardă cu numele, prenumele elevului și clasa de
proveniență, data depunerii dosarului;
2.
opis cu specificarea documentele în ordinea solicitată;
3.
cererea elevului;
4.
copie după carnetul de note care să ateste media la purtare
5.
copii xerox după diplomele obținute la fazele județene ale
olimpiadelor și concursurilor școlare și/sau diplomele obținute la fazele
județene ale competițiilor/ concursurilor cultural-artistice cu caracter sportiv
sau cu caracter tehnico-științific, de nivel județean, organizate de MEN;
6.
copie a cărții de identitate/ certificat de naștere.
Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita originalele.
Categoriile de burse menţionate anterior se vor atribui elevilor Liceului
Teoretic ”Tudor Arghezi” în limita fondurilor repartizate instituţiei noastre
de la bugetul local.

BURSELE DE STUDIU
(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 pe economie 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.
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările
intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situația şcolară a elevilor.
(3) Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii
aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional,
respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale
învățământului gimnazial, liceal sau profesional.
(4) Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația
materială a familiei sau a susținătorilor legali.

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL
(1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația
materială a familiei sau a susținătorilor legali.
(2) Se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcție
de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
(3) Pot păstra bursa elevii promovați şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul
”Foarte bine” la purtare.
(4) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi
la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:
a) orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare
ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe
renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi
de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori
reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli
hematologice ( hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte
boli cronice pe care Consiliile de administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale
se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de
familie/medicul de la cabinetul școlar.
b) elevii 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;
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.
(4) Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii
legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire
a burselor din unitatea de învățământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere
însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
(5) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se
vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
(6) 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 suplimentară pentru copii.
(7) 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.
(8) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza
documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la punctul 3.
(9) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal
cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
Dosarul va cuprinde următoarele acte:
a) Orfani:
- cerere;
- copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, dacă
acesta există;
- copii ale certificatului de deces al/ale părintelui/părinţilor;
- copie declaraţie notarială/hotărâre judecătorească că se află în
întreținerea tutorelui, dacă este cazul.
b) Bolnavi:
- cerere;
- copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului;
- certificatul medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul
de familie sau de medicul de la cabinetul școlar.
c) Social:
- cerere;
- copia actului de identitate al elevului;
- copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, după caz, ale
celorlalți membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni
(adeverinţă salariat), anterioare depunerii dosarului;

- act doveditor în original cu terenurile agricole deținute (adeverință
Primărie);
- act doveditor în original privind veniturile înregistrate de la ANAF
(adeverință Administrația Financiară);
- cupon Pensie pentru pensionari;
- declarații notariale pe propria răspundere pentru cei fără venituri;
- adeverințe pentru frați/surori, elevi, din care să rezulte că nu
beneficiază de burse sau alte ajutoare bănești;
- adeverință cu alocația suplimentară pentru copii.
ATENȚIE!  Bursele se acordă individual!

DISPOZIȚII FINALE:
1.
Dosarele incomplete sau care nu respectă opisul își pierd dreptul
de acordare a bursei solicitate;
2.
Scăderea notei la purtare conduce la pierderea bursei solicitate;
3.
Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze
pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de
timp;
4.
Prin excepție de la alin. (3), elevii care beneficiază de burse de studiu
pot primi şi burse de performanță sau burse de merit. De asemenea, elevii cu
cerințe educaționale special pot obține bursă de studiu/merit/performanță,
indiferent dacă beneficiază de o măsură de protecție socială.
3.
Elevii care au dreptul să primească atât bursa de performanță, cât și pe
cea de merit, trebuie să opteze pentru una dintre acestea;
4.
Comisia pentru burse are obligația să valideze, să întocmească listele
cu beneficiarii tipurilor de burse conform calendarului;
5.
Orice contestație se depune la secretariatul școlii, cu număr de
înregistrare, conform calendarului;
6.
Nu se primesc dosare în afara perioadei specificate în calendar.
7.
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare,
inclusiv pe timpul pregătirii şi susținerii examenului de bacalaureat.

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR:
30 SEPTEMBRIE 2019
Președinte Comisia pentru burse
și rechizite, prof. RADU CRISTINA

