
  CRITERII SPECIFICE PENTRU 

ACORDAREA BURSELOR ŞCOLARE 

 2016 – 2017 

 

 Stabilite în Comisia de acordare a burselor şcolare şi  aprobate  în Consiliul  de administraţie 

din data de 28.02.2017. 

 

1.  BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care: 

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale/județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare 

naționale organizate de M.E.N.C.S în  anul  școlar  2015 - 2016; 

b) au obţinut premiul special sau menţiune la etapele naţionale în  anul  scolar 2015 - 2016; 

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 M.E.N.C.S. în 

anul școlar 2015 - 2016; 

d) au media 10 la purtare în anul scolar 2015 – 2016; 

e) au participat la acţiuni extracurriculare sau de voluntariat. 

 

 Bursele de performanţă se acordă o dată pe an, la finalul semestrului II al anului în curs. 

 Lista concursurilor și olimpiadelor este aprobată de M.E.N.C.S. și  se afla în anexa 1; 

 Fișa de evaluare a punctajelor obținute la olimpiade și concursurile școlare se afla la Anexa nr. 2; 

 

 Dosarul va cuprinde următoarele acte: 

      -  cerere; 

      -  copie xerox după diplomele obținute; 

      -  copie certificat de naștere sau C.I.; 

      - adeverință cu media generală și media la purtare în anul școlar 2015-2016, eliberată de 

secretariatul școlii 

      - declaraţie pe proprie răspundere a elevului cu activităţile extracurriculare şi de voluntariat 

la care a participat în anul şcolar 2015-2016. 

 

2. BURSELE DE MERIT se acordă (la cerere) elevilor care îndeplinesc următoarele  condiţii: 

a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obținut media generală de cel puțin 9,50 și nota 10 la  

purtare  în anul școlar 2015 – 2016; 

b) au obținut  locurile I, II sau III la etapele naționale/județene ale olimpiadelor și concursurilor 

școlare naționale organizate de M.E.N.C.S. în anul școlar 2015 – 2016 sau au obținut locurile I, II sau 

III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu 

caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de M.E.N.C.S. în anul școlar 2015 - 2016 

c) au participat la acţiuni extracurriculare sau de voluntariat 

d) au media 10 la purtare în anul scolar 2015 – 2016. 

 

 Lista concursurilor și olimpiadelor este aprobată de M.E.N.C.S. și se afla în anexa 1; 

 Fișa de evaluare a punctajelor obținute la olimpiade și concursurile școlare se află la Anexa nr. 2; 

Dosarul va cuprinde următoarele acte: 



     - cerere; 

     - copie xerox după diplomele obținute; 

     - copie cetificat de naștere sau C.I.; 

     - adeverință cu media generală și media la purtare în anul școlar 2015-2016 eliberată de 

secretariatul școlii 

    - declaraţie pe proprie răspundere a elevului cu activităţile extracurriculare şi de voluntariat 

la care a participat în anul şcolar 2015-2016 

 

3. BURSELE DE STUDIU se acordă (la cerere)  elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

a) au media generală peste 9,00 și media 10 la purtare în anul școlar 2015 – 2016; 

b) au venit lunar mediu pe membru de familie, pe ultimele trei  luni anterioare depunerii  dosarului  

cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1450 lei) ; 

 Departajarea dosarelor în caz de egalitate se face în funcție de media generală obținută  în anul  

școlar 2015-2016. 

 Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile  

familiei și situația școlară a levilor. 

 

 Dosarul va cuprinde următoarele acte: 

      -  cerere; 

      -  copia actului de identitate al elevului; 

      - copii xerox ale certificatelor de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți  

membri ai familiei; 

     - acte doveditoare în original privind venitul lunar mediu pe membru de familie pe ultimile 

trei luni cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (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 pentu cei  fără venituri; 

- adeverințe pentru frați/surori, elevi, din care să rezulte că nu beneficiază de burse sau alte 

ajutoare bănești; 

-  adeverinta cu media generală și media la purtare în anul școlar 2015-2016 eliberată de  

secretariatul școlii; 

-  adeverință cu alocația suplimentară pentru copii. 

 

4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă (la cerere) elevilor care se încadrează în una din 

următoarele categorii: 

a) orfani de ambii părinți; 

b) bolnavi  - bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor țcolare 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 juvenil, spondilită anchilozantă ori 

reumatism articular, handicap locomotor; 

 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; 

c)  elevii  proveniți din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

1. nu realizează un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 50% din 

salariul minim net pe economie (532 lei); 

2. nu  dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 

40.000 mp, în zonele montane. 

 

 Dosarul va cuprinde următoarele acte: 

a) Orfani: 

-  cerere; 

-  copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, dacă acesta există; 

-  copii ale certificatelor de deces ale părinţilor; 

-  copie H.J că se află în întreținerea tutorelui. 

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! 

 Toate bursele sunt condiționate de media 10 la purtare; 

 Bursele se acordă individual; 



 Beneficiază de bursa de performanță, merit sau studiu, elevii claselor a VI- a, a 

VII-a, a VIII-a; 

 Beneficiază de bursă socială elevii claselor 0 – VIII; 

 Bursele se acordă în fiecare an școlar pe perioada cursurilor școlare; 

 Nu se acordă bursă pe perioada vacanței de vară; 

 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; 

 DOSARELE VOR FI INSOȚITE OBLIGATORIU DE OPIS ( LISTA CU EVIDENȚA  

ACTELOR DIN DOSAR) ; 

 Termenul limită de depunere a dosarelor de burse la secretariarul școlii este de 15.03.2017. 

 

 

 

  



 

 

ANEXA NR.1 

 

 

1. Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare, an şcolar 2015-2016, aprobat prin OMENCS nr. 

27487/12.02.2016;  

2. Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către MECŞ în anul școlar 2015-2016 

(OMENCŞ nr. 27491/12.02.2016) ; - Anexa B Calendarul activităţilor educative naţionale CAEN 

2016;  

3. Calendarul activităţilor de pregătire şi selecţionare a loturilor naţionale pentru participarea la 

olimpiadele internaţionale - 2016, aprobat cu OMENŞ nr. 27493/12.02.2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 

 

 

Olimpiade/concursuri Premiul I Premiul II Premiul III Premiul 

special 

Olimpiade/concursuri 

 etapa națională 

35 p 30 p 25 p 20 p 

Olimpiade/concursuri  

etapa județeană 

15 p 12 p 10 p  

 

ATENŢIE! Se punctează numai Premiile I, II, III şi premiul special obţinute. 

 


