Criterii generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat
Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat sunt:
- burse de performanţă
- burse de merit
- burse de studiu
- burse de ajutor social (orfani, bolnavi, situaţie materială grea).

Burse de performanţă: se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul
din cazurile: a) au obţinut locurile I,II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor
şi concursurile şcolare naţionale organizate de MEN;
b) s-au calificat la loturile de pregătire organizate de MEN pentru
competiţiile internaţionale;
c) au obţinut locurile I,II,III la etapele naţionale ale competiţiilor/
concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnicoştiinţific, de nivel naţional, organizate de MEN.

Burse 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 puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în
primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale
învăţământului gimnazial sau liceal;
b) au obţinut locurile I,II sau III la etapele judeţene ale
olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MEN;
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 MEN.
Elevii pot pierde bursa dacă media la purtare este mai mică de 10.

Burse de studiu:1) se acordă elevilor care provin din familii cu un nivel
mediu pe membru de familie pe 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe
economie (900 lei) şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală
peste 7 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările
intervenite în veniturile lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.
Deoarece fondurile alocate cu destinaţia burse de merit şi studiu sunt foarte mici,
la nivelul şcolii s-a stabilit în consiliul de administraţie ca şi criteriu de acordare a
acestor două burse (merit şi studiu) următoarele:

- bursele de merit:
- acestea vor fi acordate pe baza referatelor întocmite de diriginţii claselor;
- acestea se vor acorda în ordine descrescătoare, începând cu cei ce au
obţinut media generală 10 (la sfârşitul anului şcolar, respectiv sfârşitul
semestrului I) şi media 10 la purtare.
- bursele de studiu:
- se vor lua în calcul veniturile nete realizate de familia elevului în cauză în
lunile iunie, iulie şi august 2014.
- Nota scăzută la purtare duce la pierderea bursei.

Burse de ajutor social (orfani, bolnavi, situaţie materială grea)
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia
materială a familiei sau a susţinătorilor legali.
Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite
semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale
familiei.
Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Burse orfani – pot beneficia elevii orfani de 1 părinte.
Burse bolnavi – pot beneficia elevii bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa
dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindomuri de
malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice sau infecţii cu virusul HIV ori boli 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 medical specialist şi avizat de medical de familie/medicul
de la cabinetul şcolar.

Burse situaţie materială grea – pot beneficia elevii care fac parte din
următoarele categorii:
a) sunt din mediul rural, şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au
posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de
domiciliu;
b) elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele
condiţii: 1) nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe
membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
(salariul minim net pe economie este de 670 lei)
2) 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.
La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate
veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv
alocaţia suplimentară pentru copii.

Cuantumul burselor va fi stabilit în funcţie de fondurile repartizate de Primăria
Municipiului Iaşi.
Dosarele de bursă vor cuprinde următoarele:
-

cerere (formularul tipizat se găseşte la secretariat, corp A)
copie act identitate elev
copii acte de identitate părinţi, fraţi
adeverinţe de elev pentru fraţi
adeverinţe de la locul de muncă al părinţilor cu dovada veniturilor nete
realizate de aceştia pe
o 12 luni (august 2013 – august 2014) pentru bursele situaţie materială
grea
o 3 luni (iunie, iulie, august 2014) pentru bursele de studiu.

ELEVII CARE NU SE INCADREAZĂ LA
BURSA BANI DE LICEU (VENIT BRUT PE
MEMBRU DE FAMILIE DE 150 LEI), POT
BENEFICIA DE :
- BURSE DE PERFORMANŢĂ
- BURSE DE MERIT
- BURSE DE STUDIU
- BURSE DE AJUTOR SOCIAL
(ORFANI, BOLNAVI, SITUAŢIE
MATERIALĂ GREA).

