
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, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse 

de ajutor social. 

  Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile 

următoare: 

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

naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Naționale (MEN).    

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competiţiile internaţionale; 

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MEN. 

  (1) Lista concursurilor și olimpiadelor este aprobată de MEN și se află la sfârșitul acestui 

document. 

(2) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada 

anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1). 

(3) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un 

semestru este mai mică de 10. 

(4) Cererea de acordare a bursei de performanță va fi însoțită de copii xerox după diplomele 

care atestă ocuparea locurilor de mai sus. 

 

    Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. 

 

  Bursele 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 primar, gimnazial, liceal sau profesional; 

    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. 

     (1) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu 

semestrul al II-lea pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului primar, gimnazial, 

liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale 

învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. 

     (2) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. 

a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor. 

     (3) Lista concursurilor și olimpiadelor este aprobată de MEN și se află la sfârșitul acestui 

document. 

     (4) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe 

perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1) lit. 

b) sau lit. c). 

     (5) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai 

mică de 10. 

(6) Cererea de acordare a bursei de merit va fi însoțită de copii xerox după diplomele care 

atestă ocuparea locurilor de mai sus. 

 

 



     Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit net lunar mediu pe 

membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim net pe economie – 1065 lei şi 

care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul 

anterior celui în care se acordă bursa. 

  (1) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 

veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. 

    (2) Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele 

de început ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu 

semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau 

profesional. 

(3) Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea 

de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de 

acordare a bursei de studiu: adeverințe de elev pentru copiii aflați în întreținere sau copii xerox după 

certificatele de naștere pentru preșcolari, adeverințe de venit pe ultimele 3 luni ale părinților 

(inclusiv adeverință cu valoarea pensiei alimentare, dacă este cazul)/copii după cuponul de pensie, 

anchetă socială realizată de primărie referitoare la terenurile agricole deținute sau declarație pe 

proprie răspundere că nu realizează venituri din activități agricole, dată în fața notarului. 

 

 

     Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a 

familiei sau a susţinătorilor legali. 

     (1) 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. 

    (2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 

    (3) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 

    a) orfani sau 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; Acordarea burselor pentru motive 

medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul şcolar; 

    b) elevi 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 – 533 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. 

     (4) Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea 

de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de 

acordare a bursei de ajutor social: adeverințe de elev pentru copiii aflați în întreținere sau copii 

xerox după certificatele de naștere pentru preșcolari, adeverințe de venit pe ultimele 12 luni ale 

părinților (inclusiv adeverință cu valoarea pensiei alimentare, dacă este cazul)/copii după cuponul 

de pensie, anchetă socială realizată de primărie referitoare la terenurile agricole deținute sau 

declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri din activități agricole, dată în fața 

notarului. 

(5) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor 

depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 



     (6) La 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. 

 

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare. 

Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare 

mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 

Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de 

performanţă sau burse de merit. 

Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de 

performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe 

cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare. 

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de 

studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a 

activităţilor şcolare. 

Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa 

politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile 

efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

 

                                    ------- 

LISTA CONCURSURILOR ȘI OLIMPIADELOR NAȚIONALE APROBATĂ DE MEN prin 

adresa nr. 28704/21.03.2017 pentru care se acordă burse de performanță și de merit: 

 

1. CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE, an școlar 2016-2017, 

aprobat prin OMEN nr. 26395/16.02.2017 + Anexa A Olimpiada națională a sportului școlar 

nr. 25406/16.02.2017 

2. CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE FINANŢATE DE 

CĂTRE MEN ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 (OMEN nr. 26398/16.02.2017) + Anexa A  

Campionatele naționale școlare 2017, aprobată prin OMEN nr. 26399/16.02.2017 + Anexa 

B Calendarul activităților educative naționale CAEN 2017, aprobat prin OMEN nr. 

26400/16.02.2017 

3. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE ȘI SELECȚIONARE A 

LOTURILOR NAȚIONALE PENTRU PARTICIPAREA LA OLIMPIADELE 

INTERNAȚIONALE - 2017, aprobat cu OMEN nr. 26405/16.02.2017 

 

CUANTUMURI LUNARE ALE BURSELOR, aprobate prin HCL al municipiului Suceava: 

a) Burse de performanță – 100 lei 

b) Burse de merit – 80 lei 

c) Burse de studiu – 60 lei 

d) Burse de ajutor social – 60 lei 

 

Numărul burselor va fi stabilit în limita fondurilor aprobate cu această destinație de către 

Consiliul Local al municipiului Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ŞCOLARE 

An şcolar 2016-2017 – semestrul I 

Aprobate în şedinţa Consiliului de administraţie din 2.11.2016 

 

Formula de calcul: S = 10
.
Man precedent + K

.
 Nr. de concursuri 

Valorile lui K sunt: 

a) 2 puncte – dacă elevul a obținut mențiune MENCȘ la olimpiadele și concursurile naționale 

din Anexa 1 MENCȘ 

b) 5 puncte - dacă elevul a participat la faza naţională a unuia din concursurile menţionate în 

Anexa 1 MENCȘ 

c) 5 puncte – dacă elevul a obţinut PREMIUL I, II sau III la faza judeţeană a unuia din 

concursurile menţionate în Anexa 1 MENCȘ 

d) 2 puncte – dacă elevul a obţinut MENŢIUNE la faza judeţeană a unuia din concursurile 

menţionate în Anexa 1 MENCȘ 

e) 3 puncte – dacă elevul a participat la unul dintre concursurile din Anexa 2 MENCȘ – etapa 

națională/regională/interjudețeană + 2 puncte  dacă a obținut un premiu/mențiune 

f) 2 puncte - dacă elevul a obţinut locul I, II sau III la unul dintre concursurile din Anexa 2 

MENCȘ – etapa județeană 

g) 1 punct – dacă elevul a obţinut menţiune la etapa judeţeană/interjudețeană a unuia din 

concursurile din Anexa 2 MENCȘ sau a fost premiat la un concurs organizat de/în parteneriat 

cu MENCȘ sau IŞJ, care nu este în una din cele două anexe. 

Observații: 

1. Punctajele de la a) – g) se cumulează, dacă este cazul. 

2. Punctajele prevăzute la subpunctele a) - g) se acordă întregi dacă performanța este individuală. 

Dacă performanța este obținută ca membru al unei echipe, se acordă jumătate din punctajul 

respectiv. 

 

1. Anexa 1 MENCȘ este CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE, an 

școlar 2015-2016, aprobat prin OMENCȘ nr. 27487/12.02.2016 + Anexa A Olimpiada 

națională a sportului școlar nr. 27488/12.02.2016 

2. Anexa 2 MENCȘ este CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE 

FINANŢATE DE CĂTRE MENCȘ ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 (OMENCȘ nr. 

27491/12.02.2016) + Anexa B Calendarul activităților educative naționale CAEN 2016, 

aprobat prin OMENCȘ nr. 28269/11.03.2016 

 

 

TOATE ACESTE MATERIALE SE GĂSESC PE SITE-UL ȘCOLII, cnprsv.ro 


