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PROCES – VERBAL 
 

încheiat astăzi 6 septembrie 2021, în cadrul comisiei 
de acordarea a burselor școlare pe semestrul I, an școlar 2021 - 2022, 

conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

Nr.5576/1 noiembrie 2011 

și actualizat în data de 20 septembrie 2019 

 
 

 

BURSELE DE PERFORMANȚĂ 

 
Conform: 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 MENCS; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MENCS 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 
MENCS; 

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; 

 
OBSERVAȚIE  

În anul școlar 2020-2021 au fost organizate online Olimpiade Școlare doar de pentru 
unele discipline, iar punctajele aferente sunt prezentate în criteriile specifice elaborate la 
nivelul școlii conform ART.20 alin(1). 

 
 
CRITERII SPECIFICE – BURSE DE PERFORMANŢĂ 
 
 I. DISTINCŢII LA OLIMPIADE ŞCOLARE  ETAPELE NAŢIONALE 

 Locul I       250 puncte 

Locul II      240 puncte 

Locul  III    230 puncte 
 
 

II. CALIFICAREA ÎN LOTURILE DE PREGĂTIRE PENTRU OLIMPIADELE INTERNAȚIONALE 
150 puncte 

 

 
III. DISTINCŢII LA CONCURSURI ŞCOLARE NAŢIONALE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020– 2021 

Locul I      50 puncte 
Locul II     40 puncte 
Locul  III   30 puncte 
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Menţiuni:  
- Bursele de performanţă sunt revizuite anual.  
- ART.18  

(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 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. De asemenea, elevii cu cerințe 
educaționale speciale pot obține bursă de studiu/performanță, indiferent dacă 
beneficiază și de o măsură de protecție socială. 

(3) Elevii care se incadrează in prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească 
atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie sa opteze pentru una din 

acestea, putând să aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o 
perioadă de timp mai mare. 

(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de perfomanță, cu bursa de merit 
sau cu bursa de studiu. 

 
ACTE NECESARE: 

- CERERE TIP 
- COPIE CERTIFICAT DE NASTERE/CARTE DE IDENTITATE ELEV 
- COPIE DIPLOME 
- Extras de cont pe numele elevului 

 
 
 

BURSELE DE MERIT 
Conform:  
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; 
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; 
(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; 

 
 
CRITERII SPECIFICE –BURSE DE MERIT 

 

I. MENŢIUNI LA  OLIMPIADELE  ŞCOLARE  ETAPELE NAŢIONALE 
100 puncte 

II. MENŢIUNI SPECIALE ACORDATE LA OLIMPIADELE ŞCOLARE ETAPELE NAŢIONALE ŞI 
MEDALIILE DE LA ACESTE OLIMPIADE  

Menţiuni speciale 90 puncte 
Medalie de aur 90 puncte 

Medalie de argint 80 puncte 
Medalie de bronz 70 puncte 
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Participare olimpiadă națională 60 puncte 
III. MENŢIUNI OBŢNUTE LA CONCURSURI  ŞCOLARE NAŢIONALE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020– 2021 

90 puncte 
 

IV. DISTINCŢII LA OLIMPIADE ŞCOLARE ETAPELE JUDEŢENE 
LOCUL I       90 puncte 
LOCUL II      80 puncte 
LOCUL III    70 puncte 

 
V. DISTINCŢII LA CONCURSURI  ŞCOLARE NAŢIONALE. ÎN ANUL ŞCOLAR 2020– 2021 –  ETAPA 
JUDEŢEANĂ 

LOCUL I      60 puncte 
LOCUL II     50 puncte 
LOCUL III    40 puncte 

 

 
VI. MEDIA GENERALĂ A ANULUI ANTERIOR ÎNMULŢITĂ CU 20 (pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, a 

VIII-a, a X-a, a XI-a, şi a XII-a) 
    MEDIA OBŢINUTĂ LA TESTARE ÎNMULŢITĂ CU 20 (pentru elevii claselor a V-a) 
    MEDIA OBŢINUTĂ LA TESTAREA NAŢIONALĂ(NU DE ADMITERE!) ÎNMULŢITĂ CU 20 (pentru elevii 
claselor a IX-a) 

 

Menţiuni:  
- Bursele de MERIT obtinuțe în baza ART.8 lit.b și c.sunt revizuite anual iar cele 

obținute în baza ART.8 lit a. Sunt revizuite semestrial 
- ART.18  

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 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. De asemenea, elevii cu cerințe 
educaționale speciale pot obține bursă de studiu/performanță, indiferent dacă 

beneficiază și de o măsură de protecție socială. 
3. Elevii care se incadrează in prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească 

atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie sa opteze pentru una din 
acestea, putând să aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o 

perioadă de timp mai mare. 
4. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de perfomanță, cu bursa de merit 

sau cu bursa de studiu. 
 

ACTE NECESARE: 
 
- CERERE TIP 

- COPIE CERTIFICAT DE NASTERE/CARTE DE IDENTITATE ELEV 
- COPIE DIPLOME 
- Extras de cont pe numele elevului 
 
 

BURSA DE STUDIU 
 

Conform: 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 brut pe economie 
(2300 lei) respective net (1386 lei) și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 
7 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. 
 (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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CRITERII SPECIFICE – BURSE DE STUDIU 

 
I.MENŢIUNI OBŢINUTE  LA  OLIMPIADELE  ŞCOLARE  ETAPA JUDEŢEANĂ 

30 puncte 
 
II. MENŢIUNI OBŢINUTE LA CONCURSURI  ŞCOLARE NAŢIONALE. ÎN ANUL ŞCOLAR 2020– 2021 –  
ETAPA JUDEŢEANĂ 

30 puncte 
 
III. MEDIA GENERALĂ A ANULUI ANTERIOR ÎNMULŢITĂ CU 20 (pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, a 

VIII-a, a X-a, a XI-a, şi a XII-a) 
 

Menţiuni:  
- Bursele de studiu sunt revizuite semestrial 

- Pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial şi liceal nu se 
acordă bursă de studiu în semestrul I.(cl a V-a și a IX-a) 

- Elevii beneficiari ai Programului național „Bani de liceu’’ nu pot beneficia în același 
timp de bursă de studio 

- ART.18  
(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 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. De asemenea, elevii cu cerințe 

educaționale speciale pot obține bursă de studiu/performanță, indiferent dacă 
beneficiază și de o măsură de protecție socială. 
(3). Elevii care se incadrează in prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească 
atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie sa opteze pentru una din 
acestea, putând să aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o 
perioadă de timp mai mare. 
(4). Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de perfomanță, cu bursa de 

merit sau cu bursa de studiu. 
 

ACTE NECESARE: 
- CERERE TIP 
- COPIE CERTIFICAT DE NASTERE/CARTE DE IDENTITATE ELEV, FRATI SI PARINTI 
- COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE PĂRINȚI 

- ADEVERINȚĂ ELEV / STUDENT PENTRU FRAȚI 
- COPIE DIPLOME(dacă este cazul) 

- ADEVERINTE DE VENIT ALE FAMILIEI( IUNIE ,IULIE si AUGUST 2021) 

o Adeverinţă privind  venitul agricol pe anul curent; 

o taloane sau adeverinţe de pensie de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi 

asigurărilor sociale de stat precum şi pentru alte indemnizaţii si sporuri 

o 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 (doar pentru elevii 

care nu au domiciliul in orasul Botosani);  

o talonul de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională 

sau a alocaţiei de sprijin; 

o declaraţie pe propria răspundere (autentificată la notariat) – în cazul în care 

părintele nu lucrează. 
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BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 
 

Conform: 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 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; 
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 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. 
Art.16). –  
1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu 
frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de 
familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie. 
(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale 

veniturilor, prevăzute la art.13. 
(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al 
bursei de ajutor social. 
 
ACTE NECESARE: 
 

1. Bursă socială orfani 

- CERERE TIP 
- COPIE CERTIFICAT DE NASTERE/CARTE DE IDENTITATE ELEV 
- COPIE CERTIFICAT DE DECES PĂRINTE 

- Extras de cont pe numele elevului 
 
 

2. Bursă socială - boală  

- CERERE TIP 
- COPIE CERTIFICAT DE NASTERE/CARTE DE IDENTITATE ELEV 
- COPIE CERTIFICAT MEDICAL ELIBERAT DE MEDIC SPECIALIST ȘI VIZAT LA 

CABINETUL COLEGIULUI 
- Extras de cont pe numele elevului 

 

3. Bursă socială elevi proveniți din mediul rural  
- CERERE TIP 
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- COPIE CERTIFICAT DE NASTERE/CARTE DE IDENTITATE ELEV 
- COPIE CARTE DE IDENTITATE PĂRINȚI 
- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A UNUI PĂRINTE CĂ FAMILIA NU DEȚINE UN 

IMOBIL PROPRIETATE PERSONALA ÎN MUNICIPIUl BOTOȘANI. 

- Extras de cont pe numele elevului 
 

 
4. Bursă socială elevi proveniți din familii ce îndeplinesc condițiile prevăzute la 

subpunctul c. Art 13  
- 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; 

- 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); 

- 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);  

- 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. 
- Extras de cont pe numele elevului 

 
Menţiuni:  
- Elevii beneficiari ai Programului național „Bani de liceu’’ nu pot beneficia în același 

timp de bursă de ajutor social 
- Bursele de ajutor social sunt revizuite semestrial 
- CONFORM ART.18  

o 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 de timp. 

o Prin excepție de la alin.(1) elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi 
și burse de performanță sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerințe 

educaționale speciale pot obține bursă de studiu/performanță, indiferent dacă 
beneficiază și de o măsură de protecție socială. 

o Elevii care se incadrează in prevederile alin.(2) și care au dreptul să 

primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie sa opteze 
pentru una din acestea, putând să aleagă pe cea cu valoare mai mare sau 
acordată pentru o perioadă de timp mai mare. 

- Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de perfomanță, cu bursa de merit 

sau cu bursa de studiu. 

 

 

Mențiune: Cererea trebuie vizată de diriginte şi un membru din comisia de 

acordare a burselor. 

Elevii vor depunde dosarele la  d-na laborant Amaritei Roxana 

ÎN PERIOADA 27 septembrie – 8 octombrie 2021 
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CERERE TIP –ACORDARE BURSE 

 

SUBSEMNATUL ………………………………………………………......... ELEV ÎN CLASA A ………………. 

TEL............. 

SOLICIT ACORDAREA UNEI BURSE DE: 
   PERFORMANŢĂ 

 MERIT 

 STUDIU 

 SOCIALĂ 

 
MENŢIONEZ CĂ AM OBŢINUT ÎN ANUL ŞCOLAR ANTERIOR  
MEDIA GENERALĂ……………(pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI-a, şi a XII-a) 
MEDIA TESTARE…………. (pentru elevii claselor a V-a şi a IX-a) 

 

REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

DENUMIRE  

CONCURS/ OLIMPIADĂ 

FAZA 

(națională/județeană) 

LOCUL I LOCUL II LOCUL III M 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        ANEXEZ COPIILE DIPLOMELOR                                                                                                     
                      Potrivit art.32 din Regulament UE nr.678/2016 sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie 
folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii de burse   și să fie publicate, inclusiv pe internet, 
cu minimum de expunere publică necesară. 

 

SEMNĂTURA ELEVULUI………………………… 

TOTAL- N+ M x 20 = _________________ 

N= SUMA PUNCTELOR ACORDATE PT DISTINCŢIILE OBŢINUTE 

M= MEDIA GENERALĂ ANULUI ANTERIOR/MEDIA TESTARE 

 

 DIRIGINTE PROF…………………………………. 
 
 
Prof. membri în comisia de acordare a burselor : 
 
Președintele comisiei: 

Director adjunct Prof. Oltean Stefan 
  
Prof. Cristina Bălăucă      Informatician Petrica - Robert Acatincăi 
  
Prof. Ion Ciudin     Secretar Isabella Botezatu 
 
Prof. Dana Cohal       Laborant Roxana Amariței 
 
Prof. Orest - Liviu Huțanu      Contabil Lilica Ababei 


