COLEGIUL NAȚIONAL ION CREANGĂ
BURSE
AN ȘCOLAR 2021-2022
CRITERII SPECIFICE
de acordare a burselor elevilor din Colegiul Național Ion Creangă stabilite de
Consiliul de Administratie al Colegiului National Ion Creangă, conform
Ordinului nr. 5576/07.10.2011-art.20(1), Ordinul nr. 3480/26.03.2018 SI Legea pt.
modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 din 7 ian. 2019
Dispoziții generale


Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse
acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
 Acordarea burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât
protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi
disciplină.
 Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin
unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin.(2) din Legea educației
naționale nr.1/2011.
Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.


Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și
numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului local sector 4, București.
CRITERII GENERALE ȘI ACTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BURSELOR
A. Burse de performanţă (pentru elevii claselor IX-XII)
Se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul dintre cazurile următoare:
1) au obţinut locul I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale
organizate de MEN, în anul scolar 2020-2021.
2) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competiţiile internaţionale, în anul
scolar 2020-2021.;
3) au obţinut locul I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu
caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MEN, în anul scolar 20202021.
Precizări:
 Se acordă în anul şcolar în curs pentru rezultatele obţinute în anul şcolar 2020-2021.
 Criteriu de departajare: locul obţinut.
 Condiţii: -media generală la purtare în anul anterior sa fie 10;
-să nu fie repetent
 Dosarul trebuie să cuprindă:
- cerere de solicitare;
- copie după diploma obţinută;
- extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
- copie carte de identitate a titularului contului bancar
B. Burse de merit
Se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul dintre cazurile următoare:
1) Burse de merit cu art. „a”-media anului şcolar anterior este de cel puţin 8,50 şi nota 10 la
purtare, pentru elevii claselor X-XII;Aceste burse se acorda diferentiat in functie de profil: uman si
real,procentual, in functie de nr. de elevi existenti la data acordarii burselor la profilurile respective
(pentru elevii claselor X-XII), in cazul in care nr de burse aprobat de consiliu local este mai mic
decat necesarul de burse)
2) Burse de merit cu art.”b”-elevi care au obţinut locul I, II sau III la etapa municipală a olimpiadelor
şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MEN (pentru elevii claselor IX-XII), în anul
scolar 2020-2021.

3) Burse de merit cu art.„c”- elevi care au obţinut locul I, II sau III la etapele municipale ale
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific, de nivel
naţional, organizate de MEN (pentru elevii claselor IX-XII), în anul scolar 2020-2021.
Precizări:
 Elevii clasei a IX-a pot beneficia de bursă de merit cu art.”a”, începând cu sem. al II-lea
al anului şcolar 2021-2022, în baza rezultatelor obţinute în sem. I.
 Criterii de departajare:
-locul obţinut (pt. pct. 2 şi 3);
-rezultatele la învăţătură (media) (pt. pct. 1);
-în situaţia mediilor egale, se au în vedere rezultatele obţinute la materiile de profil (profil real
– matematică, fizică, biologie; profil uman – limba română, istorie, limba străină 1).
 Condiţii: -media generală la purtare în anul anterior sa fie 10;
-să nu fie repetent
 Dosarul trebuie să cuprindă:
- cerere de solicitare cu media generală şi nota la purtare, contrasemnate de
profesorul diriginte (pentru pct. 1);
- copie după diploma obţinută (pentru pct. 2 şi 3);
- extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
- copie carte de identitate a titularului contului bancar
C. Burse de studiu (pentru elevii claselor X-XII)
Se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu lunar net pe membru de familie pe ultimele
3 luni (iunie, iulie, august 2021) cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1386 lei) şi care
îndeplinesc simultan condiţiile: media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul II, an
scolar 2020-2021.
Precizări:
 Elevii clasei a IX-a pot beneficia de bursă de studiu începând cu sem. al II-lea al anului şcolar
2020-2021, în baza rezultatelor obţinute în sem. I.
 Bursele de studiu sunt revizuite semestrial în funcţie de modificările intervenite în veniturile
nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.
 Dosarul trebuie să cuprindă:
- cerere de solicitare în care vor fi menţionate, media generală şi nota la purtare,
contrasemnate de profesorul diriginte (pentru pct. 1);
- adeverinţe de venit/cupoane de pensie în original;
- pentru fraţi/surori, adeverinţe de elev/student cu menţiunea că au primit sau nu
bursă şi cuantumul acesteia;
- pentru fraţi/surori preşcolari, certificate de naştere.
- extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
D. Burse de ajutor social (pentru elevii claselor IX-XII)
Se acordă elevilor care se încadrează în una dintre situaţiile următoare:
1) Burse de orfani
Acte necesare:
 cerere de inscriere elev major/tutore legal
 copie certificat deces
 extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele elevului)
 copie carte de identitate a titularului contului bancar
2) Burse medicale-bolnavi de TBC, 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 HIVori bolnavi de SIDA sau care sufera de
poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor, tulburari din
spectrul autist, boli hematologice(hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroza chistica si cu orice alte
boli pe care consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar le pot lua in
considerare ;

Acte necesare:
 cerere de inscriere elev major/tutore legal
 certificatul eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la
cabinetul scolar;
 extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele elevului)
- copie carte de identitate a titularului contului bancar
3) Bursa pentru elevii din mediul rural care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au
posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu
Acte necesare:
a)
cerere de inscriere elev major/tutore legal
b)
copie C.I. elev/a-domiciliu in mediu rural
c)
adeverinta Primarie cu mentiunea:”in comuna nu exista liceu teoretic”
d)
extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
e)
copie carte de identitate a titularului contului bancar
.
4) Burse pentru VENIT MIC- familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii, dovedite
cu adeverinţe de venit/cupoane pensie în original, declaraţii notariale ale părinţilor):
a)
nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni (01.09. 2020-01.09.2021) pe
membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693lei);
b)
nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20000 mp în zone colinare şi de şes /
40000 mp în zone montane.
Precizări:

Acordarea burselor în condiţiile pct. 2 se face în baza certificatului eliberat de
medicul specialist şi avizat de medicul de familie sau medicul de la cabinetul şcolar.

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie actele
doveditoare vor fi depuse în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

Pentru stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul
toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia
suplimentară pentru copii si bursele.

Se poate acorda bursă de ajutor social ocazional, o dată pe an, elevilor ale căror
venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie
(1346 lei).
Acte necesare:
 cerere de solicitare vizată de profesorul diriginte că este promovat şi are nota
10 la purtare;
 adeverinţe de venit/cupoane de pensii parinti cu venitul net pe ultimele 12 luni
(septembrie 2020-august 2021);
 unde nu exista venit-declaratie notariala cu mentiunea:”pe ultimele 12 luni nu
s-a realizat venit” (septembrie 2020-august 2021);
 adeverinta primarie cu mentiunea ca nu detin terenuri agricole
 pentru fraţi/surori, adeverinţe de elev cu menţiunea că au primit bursă şi
cuantumul acesteia;
 pentru părinți, fraţi/surori preşcolari, copii CI, certificate de naştere.
 extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele
elevului)
 copie carte de identitate a titularului contului bancar
-Bursele de ajutor social se acorda si perioada vacantelor scolare.
- În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10
si la un

număr de peste 10 absențe/semestru!
- Bursele de ajutor social se acorda si in următoarele cazuri:
 Elevilor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la o singură disciplină de învățământ si
au media anuală 10 la purtare;
 Elevilor declarati repetenti din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
NOTĂ
 TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI PENTRU SEM. I: 27 SEPTEMBRIE 2021;
 ACTELE SE DEPUN LA ÎNCEPUTUL FIECĂRUI SEMESTRU, CU EXCEPŢIA BURSELOR
DE PERFORMANŢĂ SI A BURSELOR DE MERIT PE BAZA DIPLOMEI ;
 TOATE ACTELE DOVEDITOARE VOR FI DEPUSE ÎNTR-UN DOSAR/MAPĂ DE
PLASTIC;
 ÎN DOSAR SE VOR MENŢIONA NUMERELE DE TELEFON ALE PĂRINŢILOR, INCLUSIV
CELE DE LA LOCUL DE MUNCĂ;
 ESTE OBLIGATORIE RESPECTAREA TERMENELOR STABILITE DE COMISIA DE
ACORDARE A BURSELOR PENTRU DEPUNEREA SOLICITĂRILOR ŞI A DOSARULUI
JUSTIFICATIV;
 VIRAREA SUMELOR SE FACE EXCLUSIV PE CARD;
 ELEVII POT BENEFICIA DE O SINGURĂ BURSĂ LUNARĂ LA ALEGEREA
FIECĂRUIA,exceptie făcând urmatoarele combinatii:
-bursa de studiu+bursa de merit
-bursa de studiu+ bursa de performanta
-bursa de studiu+ bursa sociala
-bursa sociala+bursa de performanta
-bursa sociala+bursa de merit
 PROFESORII DIRIGINȚI PRIMESC DOSARELE COMPLETE ALE ELEVILOR ȘI LE DEPUN
LA SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2021;
 SECRETARIATUL NU PRIMESTE DOSARE INCOMPLETE.
DIRECTOR,
ALEXANDRESCU FLORICA

