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PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘCOLARE

1.La concursul pentru ocuparea burselor școlare pot participa doar elevii care au obținut media 10
la purtare în anul școlar 2016/2016 (doar pentru elevii claselor X-XII) sau pe semestrul I al anului
școlar 2017-2018 (doar pentru elevii claselor a IX-a)
2.La concursul pentru ocuparea burselor școlare nu pot participa elevii care beneficiază de
Programul Național „Bani de liceu” sau de o altă bursă acordată de statul român.
3.Se vor evalua media generală obținută de elevi și participarea elevilor la activități de
voluntariat/proiecte/programe în anul școlar 2016-2017 (pentru elevii claselor X-XII) sau pe
semestrul I al anului școlar 2017-2018 ( pentru elevii claselor a IX-a ).
4.Un elev nu poate beneficia decât de o singură bursă școlară.
5.Bursele de studiu și/sau de ajutor social rămase neocupate se redistribuie automat la bursele de
merit.
6.Bursele de studiu se pot acorda doar elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe
membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie (1900 lei).
7.Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de
medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.
8. Bursele sociale pentru motive sociale se pot acorda doar elevilor care provin din familii care
îndeplinesc în mod 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 (950);
2.nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000mp, în zonele colinare și de șes, și de
40.000mp, în zonele montane.
NR.

TIPUL BURSEI

CRITERII DE ACORDARE

Bursă de performanță

Participarea și clasarea la olimpiadele școlare

CRT.
1

2

Bursă de merit

1)Media generală
2) Participarea și clasarea la olimpiadele școlare
3)Participarea la acțiuni de voluntariat/proiecte

3

Bursă de studiu

Media generală
*În caz de egalitatea se va ține cont , în această ordine, de:
a)Cuantumul venitului realizat
b)Frecvența la cursuri

4

Bursă de ajutor social

Orfan de ambii părinți și/sau situația de sănătate

a)Sănătate+Situația Familială

b)Situația Socială(Materială)

Cuantumul venitului realizat
*În caz de egalitatea se va ține cont , în această ordine, de:
a)Media generală
b)Frecvența la cursuri
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