COLEGIUL NAŢIONAL ”A.T.LAURIAN”
BOTOȘANI

CRITERII SPECIFICE
ACORDARE BURSE 2018 - 2019
Art.6. – (1) BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin
unul din cazurile următoare:
a) a obținut locurile I, II, III la etapele naționale ale olimpiadele și concursurile școlare
naționale organizate de MECTS;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS 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 MECTS;
Observații:
(3). Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin.(1) se acordă pe perioada anului
școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1).
(4). În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un
semestru este mai mică de 10;

– BURSE DE PERFORMANŢĂ CRITERII DE DEPARTAJARE
I. DISTINCŢII LA OLIMPIADE ŞCOLARE ETAPELE NAŢIONALE
Locul I 100 puncte
Locul II 80 puncte
Locul III 60 puncte
II CALIFICAREA ÎN LOTURILE DE PREGĂTIRE ORGANIZATE DE MECTS – 50 puncte
III. DISTINCŢII LA CONCURSURI NAŢIONALE DIN LISTA APROBATĂ DE MECTS
Locul I
50 puncte
Locul II 40 puncte
Locul III 30 puncte
Art.7. – Bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din
învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.
Art.8. – (1) BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din
cazurile următoare:
a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10
la purtare în anul școlar anterior;
b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare
naționale organizate de METCS;
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c) 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 MECTS;
(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. (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 primar, gimnazial, liceal sau profesional.
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute este revizuită semestrial,
în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.
(5) Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au
obținut rezultatele menționate mai sus.
(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un
semestru este mai mică de 10;

BURSE DE MERIT- CRITERII DE DEPARTAJARE
I. DISTINCŢII LA OLIMPIADE ŞCOLARE ETAPELE JUDEŢENE
LOCUL I 40 puncte
LOCUL II 30 puncte
LOCUL III 20 puncte
II. DISTINCŢII LA CONCURSURI JUDEŢENE DIN LISTA APROBATĂ DE MECTS
LOCUL I 30 puncte
LOCUL II 20 puncte
LOCUL III 10 puncte
II. MEDIA GENERALĂ A ANULUI ANTERIOR ÎNMULŢITĂ CU 5
Menţiune: Elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial şi liceal nu pot
beneficia de acest ultim punctaj.

Art.9. – (1) BURSA DE STUDIU se acordă elevilor care provin din familii cu un
venit lunar mediu / membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe
economie (1900 lei) și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 8 și nota 10
la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.(in functie de punctajul obtinut).
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile
lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor;
Art. 10. - Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în
clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectând
începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar,
gimnazial, liceal sau profesional.
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C. CRITERII DE DEPARTAJARE – BURSE DE STUDIU
I. DISTINCŢII LA OLIMPIADE ŞCOLARE ETAPELE JUDEŢENE
LOCUL I 40 puncte
LOCUL II 30 puncte
LOCUL III 20 puncte
II. DISTINCŢII LA CONCURSURI JUDEŢENE DIN LISTA APROBATĂ DE MECTS
LOCUL I 30 puncte
LOCUL II 20 puncte
LOCUL III 10 puncte
II. MEDIA GENERALĂ A ANULUI ANTERIOR ÎNMULŢITĂ CU 5.
Menţiune: Pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial şi liceal nu se
acordă bursă de studiu în semestrul I.

Art.11. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor, la cerere, în
funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.
Art.12. – 1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite
semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
(2) Pot păstra bursa elevii promovați și cu nota 10 la purtare.
Art.13. – Bursele de ajutor social se acordă următoarele categorii de elevi înscriși la cursurile cu
frecvență din învățământul preuniversitar de stat:
a) Orfani de ambii părinți 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; 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) Elevi din mediul rural, care sunt școlarizați 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 cumulat următoarele condiții:
1. Nu realizează un venit mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare
de 50% din salariul minim net pe economie (683, 50 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.
Art.14. – Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții / tutorii legal
instituiți / reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisa de atribuire a burselor din
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unitatea de învățământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoțită de cate care dovedesc
dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
Art.15). – 1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor
depune acte doveditoare, în fiecare semestru.
(2) 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.

Dispoziţii generale
Art.3. l)Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrative –
teritorial de care aparţin unitatile de invatamant preuniversitar potrivit
art.105 al.2 din Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011
2) Bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta
destinaţie Dispoziţii finale
Art.l4.Bursele se acorda pe perioada cursurilor şcolare inclusiv pe timpul
pregătirii bacalaureatului
Art.18.Un elev nu poate primi doua burse simultan, optând pentru una cu
o valoare mai mare sau o perioada mai mare
Art.19. Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor şcolare in
urmatoarele situatii:
a) au promovat anul şcolar sau care la sfarsitul anului şcolar sunt corigenţi
la o singura disciplina de invatamant si au media 10 la purtare
b) absolvenţii inv.gimnazial care fac dovada ca au fost admişi in liceu
c) elevii declaraţi repretenti din motive medicale dovedite prin
documente medicale
Cadru legal Ordinul METCS nr.5576/7.11.2011 si Ordinul METCS
nr.3470/7.03.2012 care modifica Ord.5576/2011.
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PÂNĂ LA DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2018
DOSAR CARE SĂ CONŢINĂ DUPĂ CAZ:
-CERERE TIP
-COPII ALE DIPLOMELOR OBŢINUTE
-ADEVERINŢE DE VENIT

Dosarul va fi predat la dirigintele clasei pentru verificare și după
semnarea cererii tip va fi predat la secretariatul unității până la data de
28.09.2018.
Dirigintele:
va verifica dacă ultima coloană din cerere este completată cu
numărul calendarului competițiilor acceptate (CALENDARELE
SUNT ÎN ATAȘAMENTUL nr 5, ALĂTURAT ȘI POT FI
ACCESATE PE INTERNET), respectiv 1a sau 1b sau 1c sau 2a sau 2b
va verifica dacă ultima coloană din cerere este completată cu
poziția care reprezintă numărul la care se află competiția în calendarul
al cărui număr a fost menționat,
va verifica corectitudinea mediei generale și notei la
purtare din anul școlar anterior,
Va verifica corectitudinea punctajului TOTAL trecut la
finalul cererii.

ACTE NECESARE ACORDĂRII BURSEI SOCIALE
Pentru stabilirea numărului membrilor de familie se vor prezenta după caz:








certificatele de nastere ale copiilor;
actul din care sa rezulte calitatea titularului, de tutore sau curator, daca este
cazul (copie);
certificat de casatorie a părinţilor (copie);
hotararea de adoptie sau de incredintare a minorului potrivit legii (copie);
adeverinţe de elev pentru fraţii (surorile) elevului;
copie după Buletinul de Identitate / Carte de Identitate ale părinţilor;
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Pentru stabilirea veniturilor familiei se vor prezenta după caz;











declaraţie pe propria răspundere (autentificată la notariat) – în cazul în care părintele
nu lucrează ( nu a realizat nici un venit în ultimele 12 luni) ;
talonul de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau
a alocaţiei de sprijin (ultimele 12 luni) in original;
adeverinţe de salariat, din care să rezulte venitul net pe ultimele 12 luni;
taloane sau adeverinţe de pensie de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi
asigurărilor sociale de stat precum şi pentru alte indemnizaţii si sporuri (ultimele 12
luni) in original;
adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile
realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitaţi
autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
Adeverinţă privind venitul agricol pe anul curent;
Anchetă socială.

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE.
NU SE PRIMESC DOSARE PESTE TERMENUL LIMITĂ 28 SEPTEMBRIE 2018
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COLEGIUL NAŢIONAL „A.T.LAURIAN”
BOTOŞANI
CERERE TIP –ACORDARE BURSE
SUBSEMNATUL …………………………………….. ELEV ÎN CLASA A ………………...
TELEFON…………………………..SOLICIT ACORDAREA UNEI BURSE DE:














PERFORMANŢĂ




MERIT

STUDIU

SOCIALĂ

MENŢIONEZ CĂ AM OBŢINUT ÎN ANUL ŞCOLAR ANTERIOR MEDIA
GENERALĂ……………, MEDIA PURTARE FIIND ………… .
REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
DENUMIRE CONCURS FAZA
LOCUL
LOCUL
LOCUL Calendar
I

OLIMPIADA

NAŢIONALĂ

OLIMPIADA

JUDEŢEANĂ

CONCURS

NATIONALA

CONCURS

JUDETEANA

II

III

olimpiade/concursuri/compe
titii pt.care se acorda burse
de performenta si de merit
Nr. calendar ………../
poziția ……………………

ANEXEZ COPIILE DIPLOMELOR
SEMNĂTURA ELEVULUI…………………………
TOTAL- N+ M x 5 = _________________
N= SUMA PUNCTELOR ACORDATE PT DISTINCŢIILE OBŢINUTE
M= MEDIA GENERALĂ A ANULUI ȘCOLAR ANTERIOR
DIRIGINTE PROFESOR ………………………………….
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