LICEUL TEORETIC
”EMIL RACOVIȚĂ”
BAIA MARE

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR
ÎN SEM. I AL ANULUI ŞCOLAR 2019-2020
I. BURSELE DE PERFORMANŢĂ ( se revizuiesc anual) se acordă elevilor care:
a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare naţionale organizate de M.E.N. în anul şcolar 2018-2019;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N pentru competițiile
internaționale în anul şcolar 2018-2019;
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 M.E.N. în anul şcolar 2018-2019.
ACTE NECESARE: Dosar care să cuprindă:
1) Cererea elevului (Anexa 1A)
2) Copie xerox după actul de identitate
3) Copie xerox după diploma obţinută
II. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile
următoare:
a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puțin 8,50 şi nota
10 la purtare la finele anului școlar 2018-2019 (pentru elevii claselor X, XI ŞI XII);
b)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare naţionale organizate de M.E.N în anul şcolar 2018-2019;
c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional,
organizate de M.E.N în anul şcolar 2018-2019.
Elevii care se încadrează la pct. b si c beneficiază de bursă pe parcursul întregului an școlar
cu condiția ca nota la purtare să fie 10.
ACTE NECESARE: Dosar care sa cuprindă:
1) Cererea elevului ( Anexa 1B)
2) Copie xerox după actul de identitate
3) Copie xerox după diploma obţinută (pentru pct. b și c)
Sau
Adeverință cu media anului școlar 2018-2019 și media la purtare
III. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului școlar 2018-2019
(pentru clasele X, XI şi XII);
b)venitul lunar mediu net pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare depunerii
dosarului (iunie, iulie, august 2019), este cel mult egal cu salariul minim pe economie,

1263 lei.
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ACTE NECESARE: Dosar care sa cuprindă:
1) Cerere (Anexa 2)
2) Copie xerox după actul de identitate
3) Adeverință eliberată de unitatea de învățământ cu media și nota la purtare a
solicitantului, pentru anul școlar 2018-2019
4) Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri
ai familiei
5) Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor
familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august 2019),
inclusiv alocația suplimentară pentru copii:
- ADEVERINȚĂ DE SALARIZARE (salariul net pe lunile iunie, iulie, august
2019) de la locul de muncă al părinților și fraților majori încadrați în muncă
SAU
- DECLARAŢIE NOTARIALĂ, în original, pentru membrii majori (inclusiv
frații majori care nu au realizat venituri în ULTIMELE 3 LUNI (iunie, iulie,
august 2019 ) anterioare depunerii dosarului
SAU
- CUPOANE de PENSIE pe lunile iunie, iulie, august 2019
-

cupoane alocația suplimentară (daca este cazul)

-

în cazul familiilor monoparentale, sentința de divorț și documente din care să
reiasă cuantumul pensiei de întreținere sau declarație notarială pe propria
răspundere că nu se încasează sume cu titlul de pensie de întreținere

-

unde este cazul - copie după certificatul de deces și după cupoanele de pensie
alimentară pe lunile iunie, iulie, august 2019

6) Adeverință de elev/student pentru frați
7) Adeverință de la ANAF pentru toți membrii majori privind veniturile impozabile
8) Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte
venituri datorate la bugetul local (prin care se dovedește că familia nu are datorii la
bugetul local)
Notă:
Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite in veniturile
familiei şi situaţia şcolară a elevilor.
IV. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din
următoarele categorii
a) orfani
b) bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită
juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din
spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu
orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face
pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de
familie/medicul de la cabinetul şcolar (se revizuiesc anual)
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii (se revizuiesc
semestrial)
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nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni
(septembrie 2018 – august 2019), mai mare de 50% din salariul minim net pe
economie, respectiv 615 lei
nu deţin 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.

ACTE NECESARE: Dosar care sa cuprindă:
1. orfani:
1) cerere
2) copia certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului
3) copii certificatului de naştere sau a actului de identitate ale celorlalți membrii ai
familiei
4) copii ale certificatelor/certificatului de deces
2. bolnavi
1) cerere
2) copia actului de identitate al elevului
3) copii ale certificatelor de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri
ai familiei
4) certificatul medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de
medicul de la cabinetul școlar – pentru elevii care suferă de una din bolile enumerate
mai sus
3. pentru burse sociale de la pct. c ) :
1) cerere (Anexa 3)
2) copia actului de identitate al elevului
3) copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri
ai familiei
4) acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare
depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii (veniturile din
perioada septembrie 2018 – august 2019:)
 ADEVERINȚĂ DE SALARIZARE (salariul net pe perioada septembrie
2018 – august 2019) de la locul de muncă al părinților și fraților majori
încadrați în muncă
SAU
 DECLARAŢIE NOTARIALĂ, în original, pentru membrii majori (părinți,
frați) care nu au realizat venituri în ULTIMELE 12 LUNI (septembrie
2018 – august 2019), anterioare depunerii dosarului
SAU
 CUPOANE PENSIE pe ultimele 12 luni (septembrie 2018 – august 2019)


cupoane alocația suplimentară (daca este cazul)



în cazul familiilor monoparentale, sentința de divorț și documente din care
să reiasă cuantumul pensiei de întreținere sau declarație notarială pe
propria răspundere că nu se încasează sume cu titlul de pensie de întreținere



unde este cazul - copie după certificatul de deces și după cupoanele de
pensie alimentară pe lunile iunie, iulie, august 2019

5) acte doveditoare că nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20000 mp,
in zonele colinare și de șes și de 40000 mp, în zonele montane
6) adeverință de elev/student pentru frați
3

7) adeverință de la ANAF privind veniturile impozabile pentru toți membrii majori ai
familiei
8) certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte
venituri datorate la bugetul local (prin care se dovedește ca familia nu are datorii la
bugetul local)

1.
2.

3.

4.

MENŢIUNI:
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, 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:
i. elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi
la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;
ii. absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu, cursuri cu
frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
iii. elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
Elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit.
Elevii care au dreptul să primească atât bursa de performanţă, cât şi bursa de merit, trebuie să
opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată
pentru o perioada de timp mai lungă. Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de
studiu/merit
/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. Bursa de ajutor
social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
Elevii beneficiari ai Programului naţional "Bani de Liceu" nu pot beneficia în acelaşi
timp şi de bursă socială (bursă de studiu sau bursa de ajutor social).

5. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de
studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților
de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către
elevi a activităților școlare.

6. Calendarul atribuirii burselor pe semestrul I, an şcolar 2019 – 2020
Nr.
crt
1.

Activitate

Cine raspunde

Depunerea dosarelor de burse la secretariat

diriginți

30.09.2019

2.

Analizarea dosarelor şi stabilirea burselor

responsabil comisie

30.10.2019

3.

Afişarea rezultatelor

secretar

30.10.2019

4.

Depunerea contestaţiilor

secretar

31.10.2019

5.

Rezolvarea contestaţiilor

responsabil comisie

01.11.2019

6.

Afişarea rezultatelor finale

secretar

02.11.2019

Comisia pentru programe de susținere educațională:
Președinte: dir. Prof. Valeria MIC
Responsabil: prof. Mihaela BONTOS
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Termen

ÎN ATENŢIA Doamnelor/Domnilor DIRIGINŢI

Vă rugăm să prelucraţi la clasa dumneavoastră Criteriile de acordare a burselor
pentru Semestrul I 2019-2020. Vă rugăm să întocmiți un tabel nominal (cu semnătura
elevilor), din care sa reiasă că aceștia au luat la cunoștință prevederile regulamentului și că
data limită de depunere a dosarelor este 30.09.2019, la Secretariat elevi. Tabelul se va regăsi
in portofoliul dirigintelui.

Atenţie:
Cererile tipizate (Anexele 1A, 1B, 2, 3) se ridica de la secretariat.
Verificarea dosarelor se face de fiecare diriginte și se conformează cu originalul fiecare
copie.
Termenul de predare a dosarelor este 30.09.2019
Materialul prelucrat vă rugăm să-l postaţi la avizierul clasei.
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