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CRITERII PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE MERIT 

ȘI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL 

AN ȘCOLAR 2018 – 2019 

 

 

I. Bursele de merit: 

 
 Bursele de merit se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de 

stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură; 

 Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la 

purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați 

în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional; 

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare 

naționale organizate de MECTS; 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural - 

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de 

MECTS. 

 Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început 

ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru 

elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.; 

 Bursele de merit se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul 

pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 

profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

 Pentru anul școlar 2018 – 2019, valoarea unei burse de merit este de 90 lei/lună. 

 

 Criterii de acordare a burselor de merit la nivelul Liceului Tehnologic ”Petre 

Baniță” Călărași: 

  
 Pentru anul școlar 2018 – 2019 bursele de merit se acordă în ordine: 

1. Elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor 

școlare; 

2. Elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor 

cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național; 

3. Elevilor care au obținut rezultate foarte bune la învățătură, în ordinea descrescătoare a mediilor 

generale din semestrul/anul anterior, media la purtare 10 în semestrul/anul anterior, în limita 

numărului de burse de merit alocate pentru anul școlar în curs. 

 

 Dosarul se depune la profesorii diriginți până la data de 20 noiembrie 2018, 

având următoarele documente justificative: 

1. Cerere tip (se găsește la învățător/diriginte); 

2. Copie C.I. părinte/reprezentant legal/elev; 

3. Copie C.N. elev; 

4. Adeverință cu media generală și media la purtare eliberată de secretariatul unității; 



 
5. Copie diplomă/certificate/adeverință care să ateste locurile I, II sau III la olimpiade, concursuri 

școlare, competiții; 

 

II. Bursele de ajutor social: 
 Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență 

din învățământul preuniversitar de stat: 

a) orfani sau bolnavi de: TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare, ori bolnavi de 

diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiențe renale cronice, astm 

bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 

imunologice, sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită 

juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor. Acordarea 

burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist; 

b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să 

studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; 

c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții: 

 

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 (581 lei); 

2. Nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp; 

 

 La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu 

caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii; 

 Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, în următoarele situații: 

a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o 

singură disciplină de învățământ și au media anuală 10 la purtare; 

b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ 

profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat; 

c) elevilor declarați repetenți din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

 Pentru anul școlar 2018 – 2019, valoarea unei burse de ajutor social este de 80 lei/lună. 

 

Criterii de acordare a burselor de ajutor social la nivelul Liceului Tehnologic ”Petre 

Baniță” Călărași: 
  Pentru anul școlar 2018 – 2019 bursele de ajutor social se acordă în ordine: 

1. Elevilor orfani de ambii părinți; 

2. Elevilor orfani de un părinte; 

3. Elevilor bolnavi pe baza certificatului eliberat de medicul specialist; 

4. Elevilor care sunt proveniți din familii ce nu realizează un venit mediu lunar, pe ultimele 12 luni, 

pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (581 lei) și nu dețin 

terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp (2 ha), în ordine crescătoare a venitului 

net, în limita numărului de burse de ajutor social alocate pentru anul în curs. 

Dosarul se depune la Comisia de acordare a burselor până la data de 20 noiembrie 

2018, având următoarele documente justificative: 

1. Cerere tip (se găsește la învățător/diriginte); 

2. Copie C.I. părinte/reprezentant legal/elev; 

3. Copie C.N. elev; 

4. Copie Certificat deces părinte (acolo unde este cazul); 

5. Copie adeverință/certificat eliberat de medicul specialist (acolo unde este cazul); 



 
6. Adeverință componența familiei (de la Primăria Călărași); 

7. Adeverință de venit din teren agricol din care să rezulte și suprafața deținută în proprietate 

(Compartimentul Taxe și Impozite – Primăria Călărași); 

8. Anchetă socială pentru părinții care beneficiază de ajutor social sau declarație notarială că nu au 

realizat un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie mai mare de 581 lei 
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