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Ordin 5576/2011
I.Bursele de performanta se acorda pe baza propunerii dirigintelui
elevilor care:
a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi
concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.C.T.S. în anul şcolar
2015 - 2016;
b) s-au calificat în loturile de pregatire organizate de MECTS pentru
competitiile internationale în anul şcolar 2015 - 2016;

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale
competitiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter
tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de M.E.C.T.S. în anul şcolar 2015 2016;
Modalitatea de acordare:
Bursele de performanţă se acordă în ordine descrescătoare, ţinând seama
de următoarele criterii, în limita numărului de burse aprobat:








elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a), b) şi c);
elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a) şi b);
elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a) şi c);
elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele b) şi c);
elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul a);
elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul b);
elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul c
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În cadrul fiecărei grupe elevii sunt ierarhizaţi în funcţie de importanţa premiilor
obţinute conform literei a) şi apoi literei c).
Elevii de la litera b) sunt ordonaţi în raport cu media de calificare de la ultima
probă de baraj susţinută.
 Conditie: elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare intr-un semestru
este mai mica de 10
I.
Bursele de merit-la propunerea dirigintelui se acordă elevilor
care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel
putin 8,50 şi nota 10 la purtare in anul scolar 2015 - 2016 pentru clasele
X, XI si XII, iar pentru elevii din clasa a IX-a pe baza mediei din
semestrul I al anului şcolar 2016 - 2017;
b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi
concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS în anul şcolar
2015 – 2016 – pentru toate clasele;
c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/
concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnicoştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS în anul şcolar 2015 2016.
Modalitatea de acordare:
Bursele de merit se acordă în următoarea ordine:
 elevilor calificați la fazele naționale ale olimpiadelor și concursurilor
școlare naționale






elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a), b) şi c);
elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a) şi b);
elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a) şi c);
elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele b) şi c);
elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul a);
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 elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul b);
 elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul c).
Criterii de departajare
În cadrul fiecărei grupe elevii sunt ierarhizaţi în funcţie de importanţa premiilor obţinute
conform literei b) apoi literei c).
1. Dacă nu se realizează departajarea se ia în considerare litera a) –adica media generala din
anul precedent iar pentru elevii claselor a IX –a , se ia în considerare media de admitere care
trebuie sa fie mai mare sau egala cu nota 9,50.
2. Dacă dupa aplicarea criteriilor de la punctul anterior (1.) nu se realizează departajarea se ia
în considerare media la disciplina limba şi literatura română din anul precedent, iar pentru elevii
claselor a IX –a , se ia în considerare nota la limba şi literatura română de la evaluarea nationala
din cls a VIII-a .
Notă: Bursele de merit vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite in
situaţia şcolară a elevilor .
3.BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
a) au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare in anul şcolar 2015 – 2016 pentru clasele
X, XI şi XII, iar pentru elevii din clasa a IX-a pe baza mediei din semestrul I al anului şcolar
2016 - 2017;
b). venit lunar net pe membru de familie pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului
cel mult egal cu salariul minim brut pe economie(1250 lei) iar pentru sem.II an şcolar 20162017, veniturile lunare nete din lunile noiembrie , decembrie 2016 si ianuarie 2017 .
Modalitatea de acordare
Bursele de studiu se acordă în ordinea crescătoare a venitului / membru de familie şi ordinea
descrescătoare a mediei generale.
În cazul în care există egalitate între elevii care au aceleaşi venituri şi aceeaşi medie
generală, departajarea se face pe baza următoarelor criterii , in ordinea urmatoare :
1.media generala din anul precedent pentru bursele din semestrul I si media
din semestru I pentru bursele din semestru II
2. media la disciplina limba şi literatura română.
Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite in
veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.
Acte necesare
Bursele de studiu se acorda la cerere, iar dosarul trebuie sa contina:
- cerere
- certificat fiscal de la administratia financiara ;
- copia actului de identitate al elevului
- copii Xerox- certificat de naştere sau act de identitate, după caz, ale
celorlalţi membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale
membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv
alocaţia suplimentară pentru copii;

4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă la cerere elevilor care se încadrează
în una din următoarele categorii:
a) 1.orfani
Acte necesare:
- cerere
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului, dacă acesta există;
- copie a certificatului 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;
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;
Acte necesare:
– cerere
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului, dacă acesta există;
- certificatului medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau de
medicul de la cabinetul scolar;
Modalitatea de acordare
Bursele de ajutor social se acordă elevilor în ordinea descrescătoare a mediei generale din
anul sau semestrul anterior , dar pentru elevii claselor a IX –a , pentru acordarea bursei pe
semestrul I , se ia în considerare media de admitere.
In cazul in care exista egalitate ,la departajare se ia în considerare media la disciplina limba
şi literatura română din anul precedent, dar pentru elevii claselor a IX –a , se ia în considerare
nota la limba şi literatura română de la evaluarea nationala din cls a VIII-a .
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să
studieze intr-o unitate de invăţământ din localitatea de domiciliu;
Acte necesare:
- cerere;
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului; pentru elevii care au vârsta
sub 14 ani şi nu au carte de identitate, se va prezenta copia actului de identitate al unuia din
părinţi pentru a face dovada localităţii
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
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 (925/2= 4 62,50 lei pentru anul 2016);
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de
şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
Acte necesare:
- cerere
- copia actului de identitate al elevului;
- copii xerox ale certificatului de naştere sau carte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri
ai familiei;

- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii
dosarului(ianuarie- august), inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii
- act doveditor în original cu suprafetele de teren agricol deţinute;
- certificat fiscal de la administratia financiara
. Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul
pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării
profesionale şi pe perioada pregătirii practice.
(1) 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 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 bursă
de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o
aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la
art. 13, 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 învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în
liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de
stat;
c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
(1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor
de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților
de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către
elevi a activităților școlare.
(2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa
politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile
efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
Actele se depun la secretariatul unităţii în primele 10 zile lucrătoare ale semestrului pentru care
se solicită acordarea bursei. Toate bursele sunt condiţionate de media 10 la purtare.
Dacă după aplicarea criteriilor de departajare pe fiecare fel de bursă, egalitatea între elevi se
menţine, decizia finală de acordare a bursei aparţine Consiliului de Administraţie al unităţii

Comisia de acordare a burselor scolare,

