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Colegiul Naţional Pedagogic ,,Mircea Scarlat” 

Alexandria – Judeţul Teleorman                                                                           Aprobat în şedinţa C.A. 

                                                         

 

 

 

 

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ELEVILOR 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2021/2022 

 

 În precizarea acestor criterii, au fost avute în vedere: 

• Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar 
de stat; 

• Ordinul nr. 3480/26 martie 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

 
 Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile de zi din învăţământul preuniversitar sunt: 

I.     Burse de performanţă 

II.    Burse de merit 

III.  Burse de studiu 

IV.  Burse de ajutor social  

Condiţii generale pentru acordarea burselor: 

- promovabilitate 100% (în anul şcolar 2020-2021, respectiv semestrul I – 2021-2022) 

- nota 10 la purtare (în anul şcolar 2020-2021, respectiv semestrul I – 2021-2022) 

- absenţe nemotivate – maxim 9 (în anul şcolar 2020-2021, respectiv semestrul I – 2021-2022) 

 

I. BURSELE DE PERFORMANŢĂ 

 

 Se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din criteriile următoare: 

a) au obţinut premiul I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de Ministerul Educaţiei (denumit în continuare ME)  şi media generală nu este mai 

mică de 8,50 în anul şcolar 2020-2021/semestrul I, 2021-2022; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competiţiile internaţionale şi 

media generală nu este mai mică de 8,50 în anul şcolar 2020-2021/semestrul I, 2021-2022; 

c) au obţinut premiul I la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, 

sportive sau tehnico-ştiinţifice, de nivel naţional, organizate de ME şi media generală nu este mai mică 

de 8,50 în anul şcolar 2020-2021/semestrul I, 2021-2022; 

- Indiferent de criteriu, nu trebuie să fie depăşit numărul maxim de 9 absenţe nemotivate – pentru 

anul şcolar 2020-2021, respectiv semestrul I – 2021-2022; 

- Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor 

cultural-artistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice (Calendarul Activităţilor Educative Naţionale) pentru 

care se acordă bursele de performanţă menţionate este făcută publică de ME până la data de 1 octombrie 

2021; 

- Bursele de performanţă se acordă începând cu anul şcolar 2021-2022 pe întreaga perioadă a 

acestuia, pentru rezultatele obţinute în anul şcolar 2020-2021, inclusiv pentru elevii clasei a IX-a, dacă 

au obținut în clasa a VIII-a premii conform lit. a), b), c). 

- Elevii pot pierde bursa de performanţă dacă media generală pe semestrul I (2020-2021) este 

mai mică de 8,50, nota la purtare este mai mică de 10 şi se depăşeşte numărul de 9 absenţe nemotivate 

pe semestru. 

- Bursele pe performanță se acordă în ordinea criteriilor menționate (a, b, c), în limita 

fondurilor bănești acordate pentru burse de către Consiliul Local Alexandria. 

 

Acte necesare dosar bursă de performanţă: 

1. Cerere-tip – de la secretariatul şcolii; 
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2. Copie certificat de naştere/carte identitate elev, semnate conform cu originalul, atât de diriginte cât şi 

de elev; 

3. Copie diplomă care dovedeşte rezultatul obţinut, semnată conform cu originalul, atât de diriginte cât 

şi de elev; 

4. Copie tabel pe baza căruia s-a făcut deplasarea la olimpiadă/concurs pentru elevii care au obţinut 

premii cu echipa, semnat conform cu originalul, atât de diriginte cât şi de elev; 

- Actele vor fi prezentate în ordinea menţionată, perforate, într-un dosar din carton cu şină; 

- Dosarul este predat dirigintelui, care îl verifică şi apoi îl predă Comisiei de acordare a burselor. 

 

 

II. BURSELE DE MERIT 

  

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din criteriile următoare: 

a) au rezultate deosebite la învăţătură: media generală să nu fie mai mică de 8,50 şi nota 10 la 

purtare în anul şcolar 2020-2021, respectiv pe primul semestru al anului şcolar 2021-2022, pentru elevii 

din clasa a IX-a; 

b) au obţinut premiul I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de ME şi media generală nu este mai mică de 8,50 în anul şcolar 2020-

2021/semestrul I, 2021-2022; 

c) au obţinut premiul I la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, 

sportive sau tehnico-ştiinţifice, de nivel naţional, organizate de ME şi media generală nu este mai mică 

de 8,50 în anul şcolar 2020-2021/semestrul I, 2021-2022. 

- Elevii care au participat în echipă, pe lângă copia diplomei trebuie să ataşeze tabelul pe baza 

căruia s-a făcut deplasarea la olimpiadă sau concurs iar profesorul coordonator să certifice în scris 

participarea. 

- Indiferent de criteriu, nu trebuie să fie depăşit numărul maxim de 9 absenţe nemotivate – pentru 

anul şcolar 2020-2021 sau semestrul I – 2021-2022;  

- Bursele de merit, pentru criteriul a) se acordă în ordinea descrescătoare a mediei generale.  

- În cazul în care există egalitate între elevi cu aceeaşi medie generală, departajarea, conform 

condițiilor generale, se face în funcție de numărul absențelor nemotivate, iar în cazul în care există în 

continuare egalitate, departajarea se face potrivit criteriului mediei aritmetice a mediilor obiectelor 

specifice profilului, după cum urmează: 

- profil uman: limba şi literatura română, istorie; 

- profil real: matematică, informatică; 

- profil pedagogic: limba şi literatura română, discipline psiho-pedagogice (disciplina la care se susţine 

lucrarea scrisă semestrială în anul de studiu respectiv). 

 - Bursele de merit, potrivit criteriului a), se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii 

clasei a IX-a şi începând cu semestrul I (2021-2022), pentru elevii din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a. 

 - Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit este revizuită semestrial, în funcţie de 

modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor. 

- Bursele de merit obţinute potrivit celor specificate la b) şi c) se acordă începând cu anul şcolar 

2021-2022 pe întreaga perioadă a acestuia, pentru rezultatele obţinute în anul şcolar 2020-2021, inclusiv 

pentru elevii clasei a IX-a, dacă au obținut în clasa a VIII-a premii conform lit. b) și c). 

- Elevii pot pierde bursa de merit dacă media generală pe semestrul I (2021-2022) este mai mică 

de 8,50, nota la purtare este mai mică de 10 şi se depăşeşte numărul de 9 absenţe nemotivate pe semestru. 
OBS. Numărul burselor de merit pentru fiecare dintre criteriile a), b), c) se va încadra în limita 

fondurilor bănești acordate pentru burse de către Consiliul Local Alexandria. 

 

Acte necesare dosar bursă de merit (pentru criteriile b și c) 

1. Cerere-tip – de la secretariatul şcolii; 

2. Copie certificat de naştere/carte identitate elev, semnată conform cu originalul atât de diriginte cât şi 

de elev; 

3. Copie diplomă care dovedeşte rezultatul obţinut (cazul b sau c), semnată conform cu originalul atât 

de diriginte cât şi de elev; 

4. Copie tabel pe baza căruia s-a făcut deplasarea la olimpiadă/concurs pentru elevii care au obţinut 

premii cu echipa, semnat conform cu originalul atât de diriginte cât şi de elev; 

- Actele vor fi prezentate în ordinea menţionată, perforate, într-un dosar din carton cu şină; 
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- Dosarul este predat dirigintelui, care îl verifică şi apoi îl predă Comisiei de acordare a burselor. 

  

 Acordarea burselor de merit pentru criteriul a,  nu necesită cerere sau dosar, fiind suficientă 

situația la învățătură și disciplinară predată de către dirigintele clasei. 

 

III. BURSE DE STUDIU 

 Se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar net pe membru de familie pe 

ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2021) pentru semestrul I, respectiv octombrie, noiembrie, decembrie 

2021 pentru semestrul al II-lea) cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (2300 lei) şi care 

îndeplinesc simultan condiţiile: 

- media generală peste sau egală cu 8,50 (anul şcolar 2020-2021 respectiv, semestrul I – 2021-2022) 

- nota la purtare 10 (pentru anul şcolar 2020-2021 sau semestrul I – 2021-2022) 

- numărul absenţelor nemotivate – maxim 9 (pentru anul şcolar 2020-2021, respectiv semestrul I – 2021-

2022) 

 - Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în venitul 

familiei şi situaţia şcolară a elevilor. În cazul în care nu intervin modificări în venitul familiei, părinţii 

trebuie să dea declaraţie la notar pe propria răspundere. 

 - Bursele de studiu se acordă în ordinea crescătoare a venitului pe membru de familie şi ordinea 

descrescătoare a mediei generale. 

 - În cazul în care există egalitate între elevi care au aceleaşi venituri şi aceeaşi medie generală,  

departajarea, conform condițiilor generale, se face în funcție de numărul absențelor nemotivate, iar în 

cazul în care există în continuare egalitate departajarea se face potrivit criteriului mediei aritmetice a 

mediilor obiectelor specifice profilului, după cum urmează: 

- profil uman: limba şi literatura română, istorie; 

- profil real: matematică, informatică; 

- profil pedagogic: limba şi literatura română, discipline psiho-pedagogice (disciplina la care se susţine 

lucrarea scrisă semestrială în anul de studiu respectiv). 

 - Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii clasei a IX-a şi 

începând cu semestrul I (2021-2022), pentru elevii din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a. 

 

Acte necesare dosar bursă de studiu: 

1. Cerere-tip – de la secretariatul şcolii; 

2. Copie carte identitate elev, semnată conform cu originalul atât de diriginte cât şi de elev; 

3. Copii certificate de naştere sau cărţi de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, semnate 

conform cu originalul atât de diriginte cât şi de elev; 

4. Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe 

ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie și august 2021, pentru semestrul I, respectiv 

octombrie, noiembrie, decembrie 2021, pentru semestrul al II-lea), inclusiv alocaţia suplimentară pentru 

copii; 

5. Dacă este cazul, adeverinţe privind situaţia fraţilor (elevi, studenţi la cursuri de zi) aflaţi în întreţinerea 

familiei; 

6. Adeverinţă de la Administraţia Financiară cu privire la venitul realizat (ambii părinţi);  

7. Declaraţie la notar pe propria răspundere a părinţilor care nu au realizat niciun fel de venituri (iunie, 

iulie și august 2021, pentru semestrul I; octombrie, noiembrie, decembrie 2021, pentru semestrul al II-

lea) 
- Actele vor fi prezentate în ordinea menţionată, perforate, într-un dosar din carton cu şină; 

- Dosarul este predat dirigintelui, care îl verifică şi apoi îl predă Comisiei de acordare a burselor. 

 

 

 

IV. BURSE DE AJUTOR SOCIAL  

Tip a) Boală şi orfani 

- Nu există limită de venit; 

- Elevii pierd dreptul la bursă dacă depăşesc 9 absenţe nemotivate pe semestru; 

- Dacă la sfârşitul primului semestru sunt corigenţi la unul sau mai multe obiecte de studiu şi nota 

la purtare este sub 10, pierd bursa pentru semestrul următor; 

- Se acordă de la începutul anului școlar, inclusiv pentru elevii clasei a IX-a. 
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Acte necesare dosar bursă orfani: 

1. Cerere-tip – de la secretariatul şcolii, valabilă pentru tot anul școlar; 

2. În cazul elevilor din clasa a IX-a, pe semestrul I – adeverinţă cu media generală, nota la 

purtare şi numărul absenţelor nemotivate – maxim 9 - în anul şcolar 2020-2021, de la școala de 

proveniență; 

3. Copie certificat deces, semnată conform cu originalul atât de diriginte cât şi de elev; 

4. Copii CI/CN elev, semnate conform cu originalul atât de diriginte cât şi de elev 

- Actele vor fi prezentate în ordinea menţionată, perforate, într-un dosar din carton cu şină; 

- Dosarul este predat dirigintelui, care îl verifică şi apoi îl predă Comisiei de acordare a burselor. 

 

 

- 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 etc. 

Acte necesare dosar bursă boală: 

1. Cerere-tip – de la secretariatul şcolii; 

2. În cazul elevilor din clasa a IX-a, pe semestrul I – adeverinţă cu media generală, nota la 

purtare şi numărul absenţelor nemotivate – maxim 9 - în anul şcolar 2020-2021, de la școala de 

proveniență; 

3. Copie certificat eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul şcolar; 

4. Copii CI/CN elev, semnate conform cu originalul atât de diriginte cât şi de elev 

- Actele vor fi prezentate în ordinea menţionată, perforate, într-un dosar din carton cu şină; 

- Dosarul este predat dirigintelui, care îl verifică şi apoi îl predă Comisiei de acordare a burselor. 

 

 

Tip c) Venit 

- Se acordă elevilor (inclusiv din clasa a IX-a) proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) nu realizează un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (pentru semestrul 

I, septembrie 2020 - august 2021, detaliat pe fiecare lună), mai mare de 50% din salariul minim net pe 

economie (1386:2 = 693 lei); pentru semestrul al II-lea, detaliat pe fiecare lună, ianuarie – decembrie 

2021 (1386:2 = 693 lei); 

b) nu deţin terenri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, 

şi de 40.000 mp, în zonele montane. 

- Media generală peste sau egală cu 7,00 (pentru anul şcolar 2020-2021, respectiv semestrul I 

– 2021-2022); 

- Nota la purtare 10 (pentru anul şcolar 2020-2021, respectiv semestrul I – 2021-2022); 

- Numărul absenţelor nemotivate – maxim 9 (pentru anul şcolar 2020-2021, respectiv  semestrul 

I – 2021-2022). 

  

Acte necesare dosar bursă tip c) venit: 

1) Cerere-tip – de la secretariatul şcolii; 
2) În cazul elevilor din clasa a IX-a, pe semestrul I – adeverinţă cu media generală, nota la purtare şi 

numărul absenţelor nemotivate – maxim 9 - în anul şcolar 2020-2021, de la școala de proveniență; 

3) Copie carte identitate elev, semnată conform cu originalul atât de diriginte cât şi de elev; 

4) Copii certificate de naştere sau cărţi de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, semnate 

conform cu originalul atât de diriginte cât şi de elev; 

5) Acte doveditoare, în original, privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii 

dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii (veniturile din perioada septembrie 2020-august 

2021 pentru semestrul I, respectiv ianuarie - decembrie 2021 pentru semestrul al II-lea);  

6) Dacă este cazul, adeverinţe privind situaţia fraţilor (elevi, studenţi la cursuri de zi) aflaţi în întreţinerea 

familiei; 

7) Act doveditor, în original, cu terenurile agicole deţinute şi venitul obţinut de pe acestea; dacă nu 

există venit, se precizează acest aspect în adeverinţă; 
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8) Adeverinţă de la Administraţia Financiară privind venitul realizat (ambii părinţi); 

9) Declaraţie la notar pe propria răspundere a părinţilor care nu realizează niciun fel de venituri; 

- Actele vor fi prezentate în ordinea menţionată, perforate, într-un dosar din carton cu şină; 

- Dosarul este predat dirigintelui, care îl verifică şi apoi îl predă responsabilului de an de studiu 

din Comisia de acordare a burselor. 

 

 

DISPOZIŢII FINALE: 

 - 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. 

 - Conform articolului 82 (1^2) din Legea Educației Naționale (1/2011), bursa de ajutor social se 

poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

 

 

 

Responsabil Comisie ,,Bani de liceu” 

şi burse şcolare 

Prof. Cazacu Cristina 

 

 

 

Director,  

Prof. dr. Botez Silvia 


