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BURSE 

AN SCOLAR 2021-2022 SEM. I 

CRITERII SPECIFICE 

de acordare a burselor elevilor din Colegiul Tehnic „Carol I” stabilite de Consiliul de 

Administratie al colegiului, conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011-art.20(1), Ordinul nr. 

3480/26.03.2018 SI Legea pt. modificarea si completarea Legii educatiei nationale 

nr.1/2011 din 7 Ian. 2019 

Dispozitii generale: 

 Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia 

de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

 Acordarea burselor mentionate la art.1 reprezinta o forma de sprijin. material, vizand 

atat protectia sociala, cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la 

invatatura . 

 Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care 

apartin unitatile de invatarnant preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin.(2) din 

Legea educatiei nationale nr.1/2011. 

Bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie; 

 Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat si numarul acestora stabilesc anual prin hotarare a Consiliului local sector 6, 

Bucuresti. 

 Elevii care sunt repetenti sau au avut nota scazuta la purtare la finele anului scolar 

2020-2021 nu beneficiaza de bursa. 

CRITERII GENERALE SI ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA BURSELOR 

A. Burse de performanta (pentru elevii claselor IX-XII)  

Se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul dintre cazurile urmatoare: 

 au obtinut locul I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor 

scolare nationale organizate de MEN; 

 s-au calificat in loturile de pregatire organizate de MEN pentru competitiile 

internationale; 

 au obtinut locul I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau telmico-stiintific, de nivel national, organizate 

de MEN. 

Precizari: 

 Se acorda in anul scolar in curs pentru rezultatele obtinute in anul școlar 2020-2021. 
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 Criteriu de departajare: locul obtinut. 

 Conditie: in perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dace nota la purtare 

intr-un semestru este mai mica de 10. 

 Dosarul trebuie sa cuprinda: 

─ cerere de solicitare; 

─ copie dupa diploma obtinuta; 

─ copie CI,copie certificate de nastere, 

─ cont bancar pe numele elevului. 

B. Burse de merit 

Se acorda elevilor care au: 

─ media anului scolar anterior este de cel putin 8,50 nota 10 la purtare, pentru elevii 

claselor X-XII;Aceste burse se acorda diferentiat , in cazul in care nr de burse aprobat 

de consiliu local este mai mic decat necesarul de burse). 

Precizari: 

 Elevii clasei a IX-a pot beneficia de bursa de merit incepand cu sem. al II-lea al anului 

scolar 2021-2022, in baza rezultatelor obtinute in sem. I. 

 Criterii de departajare: 

─ rezultatele la invatatura (media). 

 Dosarul trebuie sä cuprinda: 

─ cerere de solicitare cu media sem I, nota la purtare, contrasemnate de profesorul 

diriginte ; 

─ copie dupa certificatul de nastere si CI 

─ cont bancar pe numele elevului. 

C. Burse de studiu -pentru elevii claselor X-XII 

Se acorda elevilor care provin din familii cu un venit mediu lunar net pe membru de familie 

pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) cel mult egal cu salariul minim net pe economie care 

indeplinesc simultan conditiile: media generala peste 7,00 nota 10 la purtare la finele anului 

scolar 2021-2021. 

Precizari: 

 Elevii clasei a IX-a pot beneficia de bursa de studiu incepand cu sem. al II-lea al 

anului scolar 2021-¬2022, in baza rezultatelor obtinute in sem. I. 
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 Bursele de studiu sunt revizuite semestrial in functie de modificarile intervenite in 

veniturile nete lunare ale familiei si in situatia scolara a elevilor. 

 Dosarul trebuie sa cuprinda: 

─ cerere de solicitare in care vor fi mentionate, media generala nota la purtare, 

contrasemnate de profesorul diriginte (pentru pct. 1); 

─ adeverinte de venit/cupoane de pensie in original, pentru frati/surori, adeverinte de 

elev/student cu mentiunea ca au primit sau nu bursa si cuantumul acesteia; 

─ copie xerox CI părinți; 

─ copie xerox certificat de naștere frați/ surori; 

─ declarații notariale pentru cei care nu realizează nici un venit (iunie-iulie-august, 2021) 

─ copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu 

primește pensie de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens; 

─ cont bancar pe numele elevului; 

D. Burse de ajutor social  

Se acorda elevilor care se incadreaza in una dintre situatiile urmatoare: 

1) Burse de orfani 

Acte necesare: 

─ cerere de inscriere elev major/tutore legal; 

─ copie certificat deces; 

─ copie CI elev/ tutore legal; 

─ copie certificat de nastere elev; 

─ cont bancar pe numele elevului; 

2) Burse medicale-bolnavi de TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, 

insuficiente renale cronice, astm bronic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, 

glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu HIVori bolnavi de SIDA sau care 

sufera de poliartrita juvenira, spondilita anchilozanta, reumatism articular, handicap 

locomotor, tulburari din spectrul autist, boli hematologice(hemofilie, talasemie etc), surditate, 

fibroza chistica si cu once alte boli pe care consiliile de administratie ale unitatilor de 

invatamant preuniversitar le pot lua in considerare; 

Acte necesare: 

─ cerere de inscriere elev major/tutore legal; 
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─ certificatul eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul scolar; 

─ copie CI elev/ tutore legal; 

─ copie certificat de nastere elev; 

─ cont bancar pe numele elevului; 

3) Bursa pentru elevii din mediul rural care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu 

au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu 

Acte necesare: 

─ cerere de inscriere elev major/tutore legal; 

─ copie C.I. elev/a-domiciliu in mediu rural; 

─ adeverinta Primarie cu precizarea că în localitatea de domiciliu nu există liceu cu 

specializarea dorită; 

4) Burse pentru venit mic-familii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii, 

dovedite cu adeverinte de venit/cupoane pensie in original, declaratii notariale ale parintilor): 

─ nu realizeaza un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni 

(01.09. 2020--01.08.2021) mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 

─ nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 mp in zone colinare si de 

ses / 40000 mp in zone montane. 

Precizari: 

Acordarea burselor in conditiile pct. 2 se face in baza certificatului eliberat de medicul 

specialist si avizat de medicul de familie sau medicul de la cabinetul scolar. 

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie actele 

doveditoare vor fi depuse in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru. 

Pentru stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia suplimentara 

pentru copii si bursele. 

Se poate acorda bursa de ajutor social ocazional, o data pe an, elevilor ale caror 

venituri nete lunare pe membru de familie nu depa.sesc 75% din salariul minim net pe 

economie. 

Acte necesare: 

─ cerere de solicitare vizata de profesorul diriginte ca este promovat si are nota 10 la 

purtare; 

─ adeverinte de venit/cupoane de pensii parinti cu venitul net pe ultimele 12 luni 

(septembrie 2020-august 2021); 
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─ unde nu exista venit-declaratie noitariala cu mentiunea:"pe ultimele 12 luni nu s-a 

realizat venit" (septembrie 2020-august 2021); 

─ adeverinta ANAF pe ultimele 12 luni (septembrie 2020-august 2021) – părinți; 

─ pentru frati/surori, adeverinte de elev cu mentiunea a au primit bursa si cuantumul 

acesteia; 

─ pentru parinti, frati/surori prescolari, copii CI, certificate de nastere. 

─ cont bancar pe numele elevului; 

*Bursele de ajutor social se acorda si perioada vacantelor scolare. 

*In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 

10.  

Bursele de ajutor social se acorda si in urmatoarele cazuri: 

─ Elevilor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la o singura discipline de 

invatamant si au media anuala 10 la purtare; 

─ Elevilor declarati repetenti din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

NOTA 

 TERMEN LIMITA DE DEPUNERE A DOSARULUI PENTRU SEM. I: 24 

SEPTEMBRIE 2021; 

 ACTELE SE DEPUN LA INCEPUTUL FIECARUI SEMESTRU, CU EXCEPTIA 

BURSELOR DE PERFORMANTA SI A BURSELOR DE MERIT PE BAZA 

DIPLOME ; 

 TOATE ACTELE DOVEDITOARE VOR FI DEPUSE IN DOSAR/MAPA DE 

PLASTIC; 

 IN DOSAR SE VOR MENTIONA NUMERELE DE TELEFON ALE PARINTILOR, 

INCLUSIV CELE DE LA LOCUL DE MUNCA; 

 ESTE OBLIGATORIE RESPECTAREA TERMENELOR STABILITE DE 

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU DEPUNEREA 

SOLICITARILOR SI A DOSARULUI JUSTIFICATIV; 

 ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, CONF. LEGII 38/ 17.01.2019, PUBLICATĂ ÎN 

MONITORUL OFICIAL, NR. 53/ 21.01.2019 SE POT CUMULA URMĂTOARELE 

TIPURI DE BURSE: BURSA SOCIALĂ (BURSĂ MEDICALĂ, BURSĂ DE 

ORFAN, BURSĂ RURAL ȘI BURSA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU CEI CU 

VENITURI MICI) CU BURSĂ DE PERFORMANȚĂ, BURSĂ DE MERIT SAU CU 

BURSĂ DE STUDIU; 
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 PROFESORII DIRIGINTI PRIMESC DOSA.RELE COMPLETE ALE ELEVILOR 

SI LE DEPUN LA SECRETARIAT PANA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2021; 

 SECRETARIATUL NU PRIMESTE DOSARE INCOMPLETE. 

 DOCUMENTELE SOLICITATE DE COMISIA DE BURSE PROFESORILOR 

DIRIGINTI VOR FI SEMNATE SI DATATE DE ACESTIA.  


