ANUNŢ

Privind criteriile de acordare a burselor elevilor
din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul
şcolar 2014-2015
TIPUL BURSEI

CONDIŢII

A).BURSA DE
PERFORMANTA
(elevilor de la cursurile cu
fecventa din
inv.preuniversitar)

♦♦♦Loc.I,II sau III etape naţionale ale olimpiadelor si
concursurilor şcolare naţionale organizate de
MECTS (nota 10 la purtare)
♦♦♦S-au calificat in loturile de pregătire organizate de
METCS pt.competitii internationale(nota 10 la
purtare)
♦♦♦Rezultate la invatatura —media generala> 8.50 si
purtare 10 in anul şcolar anterior(semestrul anterior
pt.semestrul II)
♦♦♦Au obtinut locul 1,11 sau III la etapele judeţene ale
olimpiadelor si concursurilor şcolare naţionale
organizate de METCS
Au obtinut locul 1,11 sau III la etapele judeţene ale
olimpiadelor si concursurilor cultural artistice, cu
character sportive,tehnico-stintific, de nivel
naţional organizate de METCS
o Se acorda elevilor incepand cu sem.II pentru
elevii aflaţi in clasele de inceput respectiv
incepand cu sem. I pentru ceilalţi, elevi care
provin din familii cu venitul lunar mediu pe
membru de familie in ultimele 3 luni egal cu
salariul minim pe economie( 900 lei) si
Îndeplinesc simultan;
—media generala la invatatura^ 7 si purtare 10 in
semestrul anterior celui in care se acorda bursa

B).BURSA DE MERIT
(elevilor de la cursurile cu
fecventa : inv.gimnazial,
liceal sau profesional)

C).BURSA DE STUDIU
(elevilor de la cursurile cu
fecventa din
inv.gimnazial, liceal sau
profesional)

D). BURSE DE
AJUTOR SOCIAL
(elevilor de la cursurile cu
fecventa din
inv.preuniversitar)

a) Orfani ,bolnavi (TBC,diabet,boli
maligne,sindromuri de malsorbatie
grave,insuficiente renale
comice,glaucoma,miopie grava,boli
imunologice,Sida,poliartrita juvenila,spondilita
anchilozanta,reumatism articular,handicap
locomotor; acordarea se face pe baza
certificatului eliberat de medical specialist si
avizat de medical de familie/medical de la
cabinetul şcolar)
b) elevi din mediul rural şcolarizaţi in alta localitate,
intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o
unitate de invatamant din localitatea de
domiciliu.
c) elevi proveniţi din familii care indeplinesc
cumulate urmatoarele condiţii:
1. nu realizeaza un venit net mediu lunar pe
ultimele 12 luni mai mare de 50% din slariul minim
net pe economie( 336 lei)
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţa mai
mare de 20.000 mp in zone colinare si ses si de
40.000 mp in zone montane.

E).BURSE DE AJUTOR
a) Cu venituri mici —venitul net lunar pe mbru de familie nu
OCAZIONAL( elevilor de la depăşeşte 75% din salariul minim net pe economie =
cursurile cu fecventa din
echivalentul unei burse de ajutor social pe o luna
inv.preuniversitar)
- Termen depunere dosar - 15 zile de la începerea semestrului
- ACTE NECESARE :

1.Bursele de ajutor social
a) elevi proveniţi din fam ilii cu venituri m ici
- cerere insolita de acte doveditoare de venit
- copie carte identitate sau buletin de identitate părinţi
adeverinţa cu veniturile nete pe ultimele 12 luni( septembrie 2013-august 2014
pt.seml si ianuarie 2014-decembrie 2014 pt.sem.II)
- declaraţie la Notariat ca nu a realizeat niciun fel de venituri in ultimele 12 luni In cazul cand nu este salariat
- Certificat de la Administraţia Financiara din raza teritoriala -pentru alte venituri,
terenuri (maxim 20.000 mp teren in zone colinare si 40.000 mp in zone montane)
- copii certificate naştere ,
b)Bursa de boala
y Certificat medical din care sa rezulte diagnosticul copilului si viza medicului
specialist ca este luat in evidenta (boala sa se incadreze in prevederile OMECTS
nr.5576/2011)

^ Copie certificate naştere, acte identitate părinţi
^ Cerere
c) Bursa de orfani (de unul sau ambiipărinţi)
- copii certificate naştere, acte identitate, certificate deces
- cerere
2. Bursa de performanta, de merit
^ Cerere cu media generala obtinuta in anul anterior si 10 la purtare pentru sem.I
si media semestrului I pentru cererea bursei pe sem.II confirmata de diriginte
3.Bursa de studiu
y cerere din care sa rezulte media generala semestriala peste 7 si 10 la purtare
confirmata de diriginte si insotita de acte doveditoare de venit
y copie carte identitate sau buletin de identitate părinţi
^ adeverinţa cu veniturile nete pe ultimele 3 luni anterioare pt.seml( iunie, iulie,
august 2014) si octombrie 2014-decembrie 2014 pt.sem.II)
^ declaraţie la Notariat ca nu a realizeat niciun fel de venituri in ultimele 3 luni —
In cazul cand nu este salariat
^ Certificat de la Administraţia Financiara din raza teritoriala —pentru alte venituri
impozabile
y copii certificate naştere fraţi, surori
Condiţii obligatorii
Art.12. 1) Bursele sunt revizuite semestrial in funcţie de veniturile intervenite
in venturile fam iliei
2.) Pot pastra bursa eleviiprom ovaţi si cu nota 101a purtare
D ispoziţii generale
Art.3. l)Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrative teritorialde care aparţin unitatile de invatam antpreuniversitarpotrivit art.105
al.2 din Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011
2) Bursele se acorda in lim ita 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 prim i doua burse simultan, optând pentru una cu o
valoare m ai mare sau o perioada m ai mare
Art.19. Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor şcolare in
urmatoarele situatii:
a) au prom ovat 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.gim nazial 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 0.5576/2011.

