CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR
Conform Ordin 3470/2012
AN SCOLAR 2018 - 2019 SEMESTRUL I
Art. 8 BURSĂ DE MERIT:
- se acordă numai pe perioada cursurilor şcolare şi susţinerii examenelor
- se acordă elevilor a căror medie generală este peste 8,50 si 10 la purtare
- elevilor care obţin locurile I, II, III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor
cultural-artistice, sportive, organizate de MENCS
- lista elevilor care beneficiază de burse de merit este revizuită semestrial, în funcţie de
modificările intervenite în situaţia şcolară
- învățământ liceal, gimnazial sau profesional
- pentru elevii aflați in clasele de început se acorda începând cu semestrul al II-lea
Art. 6 BURSĂ DE PERFORMANTĂ: se include in cadrul bursei de merit
- se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II, III la etapele naţionale ale
olimpiadelor şi concursurilor şcolare, cultural-artistice, sportive organizate de MENCS
- s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MENCS pentru competiţiile
internaţionale
- lista cu elevii care au obţinut rezultatele mai sus numite este trimisă de MENCS
- elevii pot pierde bursa pe perioada anului şcolar dacă media la purtare este mai mică
de 10.
Art. l0 BURSĂ DE STUDIU:
- se acordă numai pe perioada cursurilor şcolare şi susţinerii examenelor
- se acordă elevilor a căror medie generală este peste 7,00 si 10 la purtare
- se acordă elevilor cu o situaţie materială precară a familiei (a căror familie nu
realizează pe ultimele 3 luni un venit mediu pe membru de familie mai mare decât
salariul minim pe economie respectiv 1.900 lei/membru de familie si venit net ~ 1111
lei/membru de familie)
- bursa de studiu se revizuieşte semestrial in funcţie de modificările intervenite în
veniturile brute lunare ale familiei şi situaţia şcolară a elevilor

Elevii promovaţi pot primi burse de merit şi studiu începând cu semestrul al II-lea
al clasei de început pe nivel (gimnazial clasa V, liceal clasa IX)
Art. 13 BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL:
- se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei si celor care se
află în situaţiile următoare:
a) orfani sau bolnavi care se află în evidenţele dispensarelor şcolare; acordarea
burselor pe motive medicale se face cu avizul medicului specialist şi avizat de medicul
de familie / medicul de la cabinetul şcolar;
b) elevii din mediu rural, şcolarizaţi intr-o altă localitate, care nu au
posibilitatea să studieze intr-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu
c) elevii proveniți din familii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare
- nu realizează un venit brut mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie,
mai mare de 50% din salariul minim brut pe economie 1.900 lei brut; 1900 lei net x
50% = 950 lei / membru.
- nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zone colinare şi de
şes şi de 40.000 mp în zonele montane.
- bursele de ajutor social se revizuiesc semestrial, în funcţie de modificările intervenite
privind veniturile nete lunare ale familiei;
Art. 19 - Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru
elevii 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.

Termen de depunere a actelor: vineri 28 septembrie 2018.
INFORMATII: la diriginti si comisia de burse

NOTA: Bursele se virează exclusiv in cont deschis la Banca Transilvania.
Se vor depune copie după extras de cont, indiferent dacă au mai adus sau nu
până acum.

