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CRITERIILE  SPECIFICE  
 de acordare a bursei de merit si a burselor de ajutor social, art.13, lit.b) 

 în anul scolar 2019/ 2020  
aprobate în Consiliul de administratie  din 30.09.2019 

 
 
 Bursele școlare în anul școlar 2019- 2020, se acordă în baza criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar  de stat, în conformitate cu prevederile art. 82, alin.(3) din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin OMECTS nr. 5576/ 
2011, cu modificările și completările ulterioare. 
 Criteriile specifice de acordare a bursei de merit, în condiții de baraj,  sunt cele prevăzute în Fișa de 
evaluare  cu nr. de inregistrare  5118/ 30.09.2019. 
            Criteriile specifice de acordare a burselor  de ajutor social, art. 13, litera b),  

Bursele de ajutor social  se vor acorda în procentul prevăzut de Hotărârea Consiliului Local, în 
următoarea ordine:  

- bursele prevăzute la art.13, lit. a) orfani sau bolnavi de TBC si care se afla in evidenta 
dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente 
renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, 
boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care sufera de poliartrita juvenila, 
spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburari din spectrul autist, boli 
hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroza chistica si cu orice alte boli cronice pe care 
consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar le pot lua in considerare; acordarea 
burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist 
si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar, fara a fi conditionata de venitul net lunar 
al familiei 

        -     bursele prevăzute la art.13, litera  c) elevi proveniti din familii care indeplinesc in mod  cumulat 
urmatoarele conditii: 
            1. nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe  membru de familie, mai mare de 50% 
din salariul minim net pe economie; 
        2. nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, in  zonele colinare si de ses, si de 
40.000 mp, în zonele montane. 
 

- bursele prevăzute la art.13, litera b) - elevi din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, 
intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de îinvatamant din localitatea de domiciliu, în 
următoarea ordine: 

  se acordă elevilor care nu au unitate școlară de învățământ primar, gimnazial și liceal în 
localitatea de domiciliu; 

  elevii bursieri  trebuie să se regăsească în tabelul de decontare  a  navetei lunare, iar în condiții de 
baraj, se ia în calcul distanța cea mai mare față de unitatea de învățământ; 

  elevii  bursieri vor depune lunar abonamentele spre decontare, la serviciul contabilitate al 
liceului.  


