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PROCES- VERBAL 
încheiat ast�zi4 ANUARE2022n cadrul comisiei

de acordarea a burselor _colare pe semestrul IL, an _colar 2021- 2022, 

onrorm Ordinului ininistrului educatiei privind aprobarea Criteriilor generale de acordare2 
Durselor elevilor din inv�t�mântul preuniversitar de stat Nr. 5870/22 decembrie 2021 

t.5. (1) BURSELE DE PERFORMANT� se acord� elevilor care se încadreaz� in cel putin unul din 
cazurile urm�toare: 

a)a obtinut locurile 1, II, III la etapele na�ionale ale olimpiadelor �i concursurilor �colare na�ionale 
organizate ite ME; 

DS-au calificei în loturile de preg�tire organizate de MECS pentru competi�iile interna�ionale; 
au obtinut iocurile I, II sau III la etapele na�ionale ale competi�iilor / concursurilor cultura

artistice, Cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico _tiin�ific, de nivel na�ional, organizate de 

ME; 
d)au ob�inui locurile I, II sau II la competi�ile sportive interna�ionale la care particip� loturile

nationale ale Românie 
Observati 
(3). Bursele ce performant� obtinute în baza prevederilor alin.(1) se acord� pe perioada anului
scolar urm�tor celui în care s-au obtinut rezultatele men�ionate la alin. (1). 
(4). In peric ada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dac� nota la purtare într-un 
semestru es 2 mai mic� de 10; 

CRITERIL DE_C PARTAJARE- BURSE DE PERFORMANT� 
I. DISTINCJIH 1A OLIMPIADE �cOLARE ETAPELE NAJIONALE 

250 puncte 
240 puncte

Locul III 230 puncte 

Locul I_ 
Locul II 

I CALIFICA A ÎN LOTURILE DE PREG�TIRE ORGANIZATE DE MINISTERUL EDUCA�IEI 
150 puncte 

. 1STINCJTH LA CONCURSURI SCOLARE NA�IONALE FINAN�ATE DE MINISTERUL EDUCATIE 
N ANUL SCOLAR 2020 2021 

Locul I_ 
Locul II 140 puncte
Locul IIl 130 puncte 

150 puncte

Mentiune: Bursele de performan�� sunt revizuite anual 

Art.Brsele de merit si bursele de studiu se acord� elevilor de ia cursurile cu frecvent� din 
inva��mantul preuniversitar de stat, în functie de rezultatele obtinute la inv���tur�. 
Art.8. - (1) BURSELE DE MERIT se acord� elevilor care se încadreaz� în cel putin unul din cazurile 

urmätoare: 
a) au rezultate deosebite la înv�t�tur�: au ob�inut media general� anual� sau semestrial�, la 

revizuire, de cel pu�in 9,50 au acumulat cel mult 10 absente nemotivate pe semestru sau an 
Scolar �i nota 10 la purtare în anul _colar anterior; 
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D) au ob�inut media general� anual�, de cel putin 9,50 au acumulat cel mult 10 absen�e

nemotivate in primul semestru al anului _colar _i nota 10 la purtare in anul scoar anterior, 

pentru elevii din clasa a V-a �i a IX-a;

au Obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor �i concursurilor scolare 

na�ionale organizate de ME; 
Oau Ob�inut locurile 1, II sau I1I la etapele judetene ale competi�iilor/concursurilor cuitural 

artistice, Cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiin�ific, de nivel na�ional, organiza te de ME; 

(2) Bursele de merit obtinute în baza prevederilor alin. (1) lit. (a) se acorda incepand cu 

semestrul al II-lea pentru elevii aflati în clasele de început ale înv���m�ntului primar, 

gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevil aria�i in 

celelalte clase ale inv�t�mântului primar, gimnazial, liceal sau profesional. 

(2) Lista elevilor care beneficiaz� de bursele de merit ob�inute este revizuitä semestrial, in 
functie de modific�rile intervenite în situa�ia _colar� a elevilor _i rezultatele ob�inute sunt 

atestate prin documente scolare, respectiv prin copi certificate conform cu originalul, la 

nivelul unit��ii de înv���mânt. 

CRITERII DE DEPARTAJARE -BURSE DE MERIT 
I. MEN�TUNI ACORDATE DE MINISTERUL EDUCA�IEI LA OLIMPIADELE ScOLARE ETAPELE

NAJIONALE 
100 puncte

II. MEN�IUNI SPECIALE ACORDATE DE MINISTERUL EDUCA�IEI LA OLIMPIADELE ^COLARE 
ETAPELE NA�IONALE �I MEDALIILE DE LA ACESTE OLIMPIADE 

Mentiuni speciale 90 puncte
Medalie de aur 90 puncte 

Medalie de argint80 puncte
Medalie de bronz70 puncte

Participare olimpiad� na�ional� 60 puncte

I. MEN�IUNI OB�NUTE LA CONCURSURI SCOLARE NAJIONALE FINAN�ATE DE MINISTERUL 
EDUCA�IEI IN ANUL ^COLAR 2020-2021 

90 puncte

IV. DISTINC�II LA OLIMPIADE �COLARE ETAPELE JUDETENE

90 puncte 
LOCUL I 80 puncte 
LOCUL II 70 puncte 

LOCULI

V. DISTINCJII LA CONCURSURI SCoLARE NATIONALE FINAN�ATE DE MINISTERUL EDUCA�IEI 

IN ANUL $COLAR 2020 2021 - ETAPA JUDEJ�EAN� 
80 puncte

LOCULII 70 puncte 
LOCUL III 60 puncte

LOCULI

VI. MEDIA GENERAL� ANUALÄ, RESPECTIV TESTARE, INMULJITA CU 20 (pentru elevii claselor a /I-a, 

a VIl-a, a VIll-a, a X-a, a XI-a, _i a XII-a)
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Mentiuni: Burselede meritsunt revizuite anual.
1 un elev nu poate primi douà burse concomitent, dar are dreptul så opteze pentru cea 

cu valoare mai mare.
2- prin exceptie de la alin.(1) elevii care beneficiaz� de bursä social� pot primi _i burse

de performant� sau burse de merit, indiferent dac� beneficiaz� de o m�sur� de 

protectie social�.

Art. 10. (1) BURSA DE STUDIU se acord� elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu
membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minimnet pe economie (1.386 lei) 
si care îndeplinesc simultan condi�ile: au media general� anual� de cel putin 7,50 au acumulat cel 
mult 10 absente nemotivate _i nota 10 la purtare în semestrul anterior celui pentru care se acorda

bursa, cu exceptia casei a V-a �i a IX-a. 

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în functie de modific�rile intervenite in veniturile 
lunare ale familiei �i în situatia _colar� a elevilor; 

(3) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu 
caracter permanent, inclusiv aloca�ia complementar� pentru copi. 

Art. 11. - Bursele de studiu se acord� începând cu semestrul al I1-lea, pentru elevii aflati in clasele de 

inceput ale înv���mântului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul 
pentru elevii afla�i în celelalte clase ale înv���mântului primar, gimnazial, liceal sau profesiona. 

CRITERII DE DEPARTAJARE -BURSEDE STUpIU
1. MEN�TUI OBJINUTE LA OLIMPIADELE SCOLARE ETAPA JUDETEAN 

30 puncte 

II. MEN�IUNI OB�INUTE LA CONCURSURI ^COLARE NA�IONALE FINAN�ATE DE MINISTERUL 
EDUCATIEI ÎN ANUL SCOLAR 2020 2021 - ETAPA JUDE�EANA 

30 puncte

I. MEDIA GENERAL� A ANULUI ANTERIOR ÎNMUL�IT CU 20 (pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, a 
Vill-a, a X-a, a XI-a, _i a Xll-a) 

Art.11. Burselede studiu se acord� incepândcu semestrul al II-lea pentru elevii aflati în clasele de 
inceput ale inv�t�mântului gimnazial �i liceal 

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial. 

Art. 12. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acord� elevilor, la cerere, iîn functie de situa�ia material� a 
familiei sau a sus�in�torilor legali. 
Art. 13. (1) Bursele de ajutor social se acord� la începutul anului _colar �i sunt revizuite semestrial, în 
functie de modific�rile intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 

(2) Elevii care cumuleaz� 10 absente nemotivate într-o lun� nu primesc bursa de ajutor social 
pentru luna respectiv�. 
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Art. 14. Bursele de ajutor social se acord� urm�toarele categorii de elevi inscri_i la cursurile cu 

frecventà din înv���mântul preuniversitar de stat: 
a) Orfani sau crescuti de cel putin un p�rinte, sau bolnavi de TBC _i care se aflá in evidenta

dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, 
insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatit� cronic�, 
glaucom. Miopie grava, boli imunologice sau infesta�i cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau 

care sufer� de poliartrit� juvenil�, spondit� anchilozant� ori reumatism articular, handicap 
ocomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de 

medicul specialist �i avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul scolar
b) Elevi din mediul rural, care sunt scolariza�i îintr-o alt� localitate, întrucât nu au posibilita tea s� 

studieze într-o unitate de înv���mânt din localitatea de domiciliu; 
c)Elevi proveni�i din familii care îndeplinesc cumulat urm�toarele condi�i:
1. Nu realizeaz� un venit mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 

50% din salariul minim net pe economie; 
2. Nu detin terenuri agricole cu o suprafa�� mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare �i de ses 

_i de 40.000 mp, în zonele montane.
Art. 15. Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau p�rin�ii / tutorii legalinstituiti 
reprezentan�ii legali ai elevilor minori depun la comisa de atribuire a burselor din unitatea de 
inv�t�mânt, în termenul stabilit de aceasta, o cerere înso�it� de actele care dovedesc dreptul de 
acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucr�toare ale fiec�rui semestru. 
(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile 
cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv aloca�ia suplimentar� pentru copi.
Art. 16. - (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dat� pe an, �i elevilor dela 

cursurile cu frecven�� din înv���mântul preuniversitar de stat, ale c�ror venituri nete lunare pe 
membru de familie nu dep�_esc 75% din salariul minim net pe economie. 
(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale 
veniturilor, prev�zute la articolul 15. 
(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie s� fie cel putin egal cu cuantumul lunar al 
bursei de ajutor social.

Bursele de ajutorsocial sunt revizuite semestrial. 

ELEVII VOR DEPUNE CERERILE LA SECRETARIAT IN PERIOADA 17 IANUARIE-31 IANUARIE 2022 

Mentiune: Cerereatrebuievizat� de profesorul diriginte si un membru din comisia
de acordare a burselor. 

ACTE NECESARE ACORD�RII BURSEI SOCIALE
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Pentru stabilirea numdrului membrilor de familie se vor prezenta dup� caz: 

certificatele de na_tere ale copilor;

copie dup� actul din care s� rezulte calitatea titularului, de tutore sau curator, dac� este 

cazul 

copie dup� certificatul de c�s�torie a p�rin�ilor; 

copie dup� hot�rarea de adop�ie sau de incredintare a minorului potrivitleg 

adeverinte de elev pentru fratii (surorile) elevului; 

copie dup� Buletinul de Identitate/ Carte de Identitate ale p�rin�ilor; 

Pentru stabilirea veniturilor familiei se vor prezenta dup� caz; 

declaratie pe propria r�spundere (autentificat� la notariat) - in cazul in care p�rintele nu 
lucreaz�(nu a realizat niciun venit în ultimele 12 luni); 

talonul de plat� a ajutorului de _omaj, a ajutorului de integrare profesional� sau a 

aloca�iei de sprijin (ultimele 12 luni);

adeverinte de salariat, din care s� rezulte:venitul net pe ultimele 12 luni; 

taloane sau adeverinte de pensie de ajutor social în condit�iile legii pensilor _i asigur�rilor 
sociale de stat, precum _i pentru alte indemnizat�ii si sporuri (ultimele 12 luni);

.adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care s� rezulte veniturile 

realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate 

in condi�ile prev�zute de lege;

adeverint� privind venitul agricol pentru anul curent;

anchet� social�.

Profespfi mbrtcomisia de acordare a burselor _colare:

Rdtele comisiei: 
Biector
profesdrchiriac Cristina

) Membrii comisiei: 
TiONA

JUD 
ERU 

profesor B�l�uc� Cristipa
profesor Ciudin lon Y 
profesor Cohal Daniela-Mihaelas 
profesorOrest Liviu Hutanu

informatician Acatinc�i Petric� - Robert 

administrator-financiar Ababei Aurica-Ldics 
secretar ec. Botezatu Isabella/ 
laborant Amaritei ROxana
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