Informaţii cu privire la acordara burselor

Învăţământ preuniversitar de stat
Ordin 5576/2011
(pentru info. suplimentare se va consulta Ordinul 5576/2011 şi Ordinul 3470/2012)
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Burse de performante
Locurile I, II sau III la etepele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare
nationale organizate de MECTS
Elevii calificati in loturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiile
internationale
Elevi care au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor sau
concursurilor cultural-artistice, cu character sportive sau cu character tehnicostiintific, de nivel national organizate de MECTS
- lista olimpiadelor, concursurilor, competiţiilorpentru care se acorda bursele de
performanţă va fi actualizată şi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 01
octombrie (Art. 6 alin. 2) şi se acordă pe perioada anului şcolar care urmează
anului şcolar în care s-au obţinut rezultatele(art. 6 alin. 3)
- în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtareîntrun semestru este mai mică de 10 (art. 6 alin. 4)
Burse de merit
Reusite deosebite la invatatura: media generala cel putin 8,50 si media 10 la purtare
în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar
- bursele de merit lit. a) se revizuiesc semestrial (Art. 8 alin.. 2 şi 3)
Locurile I, II sau III la etepele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare
nationale organizate de MECTS
- lista olimpiadelor şi concursurilor va fi actualizată şi făcută publică de MECTS,
anual, până la data de 01 octombrie (Art. 8 alin. 4) şi se acordă pe perioada anului
şcolar care urmează anului şcolar în care s-au obţinut rezultatele(art. 8 alin. 5)
- în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este
mai mică de 10 (art. 8 alin. 6)
Locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor sau concursurilor culturalartistice, cu caracter sportive sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national
organizate de MECTS
- lista competiţiilor sau concursurilor va fi actualizată şi făcută publică de MECTS,
anual, până la data de 01 octombrie (Art. 8 alin. 4)
- în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este
mai mică de 10 (art. 8 alin. 6)
Burse de studiu
Elevi care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe
ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care indeplinesc
simultan conditiile: au media generală peste 7,00 si media la purtare 10
- bursele de studiu sunt revizuite semestrial , în funcţie de modificările intervenite în
veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor (Art. 9 alin. 2)
Burse sociale
Orfani de ambii părinţi sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor
şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insufucienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau
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 specialistşi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar
Elevi din mediul rural, care sunt scolarizati in alta localitate, intrucat nu au
posibilitatea sa studieze in localitatea de domiciliu
Elevi proveniti din familii cu venituri foarte mici (un venit mediu net lunar pe
ultimele 12 luni sub 50% din salariul minim pe economie si nu detin terenuri agricole
cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp
în zonele montane...”)

TERMEN DEPUNERE DOSAR
01 OCTOMBRIE
CONŢINUTUL DOSARULUI

OPIS – documentele cuprinse în
dosar

- cerere însoţită de acte
doveditoare privind dreptul
de acordare a bursei de ajutor
social.
- copie certificat de naştere
sau a act de identitate elev;
- copii ale certificatelor de
naştere sau ale actelor de
identitate, după caz, ale
celorlalţi membri ai familiei;
- adeverinţe de elev/student
de la ceilalţi frati (cu
menţiunea dacă beneficază
sau nu de bursă)
STABILIREA
VENITULUI NET
- se iau în considerare toate
veniturile cu caracter
permanent realizate de
membrii familie, inclusiv
alocaţia suplimentară pentru
copii.
PERIOADA DE
ACORDARE
Bursele se acordă în fiecare
an pe perioada cursurilor
şcolare, inclusiv pe timpul
pregătirii şi susţinerii
examenului de bacalaureat.
Bursele de ajutor social se
acordă şi pe perioada
vacanţelor şcolare în
următoarele situaţii:
- elevilor care au promovat
anul şcolar sau celor care la
sfârşitul anului şcolar sunt
corigenţi la o singură
disciplină şi au media anuală
10 la purtare
- absolvenţilor cls. a VIII-a
care fac dovada că au reuşit la
examenul de admitere în cls.
a IX-a (înv. de stat, cursuri de
zi)
- elevilor declaraţi repetenţi
din motive medicale,
dovedite prin documente
medicale
PERSOANA CARE PREIA ŞI
VERIFICĂ DOSARUL

- dirigintele clasei
Pentru documentele depuse în
copii solicitantul va prezenta la
depunerea dosarului şi documentel
în original.
Dirigintele va confrunta actele în
original cu copiile, iar pe acestea
din urmă va trece menţiunea
„conform cu originalul”pe fiecare
pagină, sub care vor semna atât
dirigintele cât şi solicitantul.

