Nr.1090 /13.09.2017
Aprobat în CA din data de 13.09.2017
CRITERII SPECIFICE
de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevii din cadrul Liceului Tehnologic "Ion I.C.
Brătianu”, stabilite de Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic "Ion I.C. Brătianu", conform:
1. Ordinului nr.5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățămâtul preuniversitar de stat;
2. Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru
elevii care frecventează învăţământul profesional;
3. Metodologiei elaborate de Consiliul local al sectorului 2, D.G.A.P.I nr.979/23.02.2016-de acordare a
burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățămâtul preuniversitar de stat din sectorul 2,
București;
4. Ordinului nr.4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a
sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu";
5. Procedurii operaționale P.O.08/2015 privind acordarea burselor conform programelor naționale și locale
elaborate de către Liceul Tehnologic "Ion I.C. Brătianu"
Art.1. Bursele de care pot beneficia elevii sunt: burse de performanță, de merit, de studiu și burse de ajutor
social; burse pofesionale, burse acordate prin Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu";
Art. 2. - (1) BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care se încadreaza în cel puțin unul din
cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale
organizate de Ministerul Educației Naționale;
b) s-au calificat în loturile de pregatire organizate de MEN pentru competițiile internaționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu
caracter sportiv sau cu caracter tehnico-știintific, de nivel național, organizate de MEN.
(2) Lista olimpiadelor și a concursurilor naționale, precum și lista competitiilor/concursurilor pentru care se
acorda bursele de performanță menționate la alin.(1) va fi actualizată și va fi facută publică de MEN, anual, până
la data de 1 octombrie.
(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor
celui în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1).
(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică
de 10 și la un număr de peste 10 absențe/semestru.
(5) Bursa se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de
bacalaureat sau a examenului de certificare a competențelor profesionale și pe perioada practicii.
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ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere
- adeverinte/diplome – copie
Art. 3. - (1) BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile
următoare:
a) au rezultate deosebite la învățătura: 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 primar, gimnazial, liceal sau profesional;
b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale
organizate de MEN;
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 MEN.
(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru
elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând
cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită
semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.
(4) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu
caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin. (1) lit.
b) sau lit. c) va fi actualizată și va fi făcută publică de MEN, anual, până la data de 1 octombrie.
(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului școlar
care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. b) sau lit. c).
(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10 și la un
număr de peste 10 absențe/semestru.
(7) Bursa se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de
bacalaureat sau a examenului de certificare a competențelor profesionale și pe perioada practicii.
ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere
- adeverințe/diplome – copie
Art. 4. - (1) BURSA DE STUDIU se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru
de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie (1065 RON net) și care îndeplinesc
simultan condițiile: au media generală peste 7.00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se
acordă bursa.
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale
familiei și în situația școlara a elevilor.
(3) Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale
învățământului liceal respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului
liceal.
(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10 și la
un numar de peste 10 absențe/semestru.
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(5) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter
permanent (inclusiv alocațiile, alocațiile suplimentare)realizate de membrii familiei.
(6) Bursa se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de
bacalaureat sau a examenului de certificare a competențelor profesionale și pe perioada practicii.
(7) Bursele de studiu se acordă în ordinea crescătoare a venitului / membru de familie şi ordinea descrescătoare a
mediei generale.
(8) În situația în care mai mulți elevi îndeplinesc condițiile de medie necesare pentru obținerea burselor de merit
și a burselor de studiu, departajarea se face ținând seama de media generală, iar dacă și aceasta este egală se iau
în considerare veniturile.
ACTE NECESARE:
-cerere de înscriere
- copia actului de identitate al elevului
- copii xerox- certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele
trei luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii;
- certificat fiscal de la administratia financiară
- unde nu există venit – declarație notariat cu mențiunea: „pe lunile ....(ultimele 3 luni)....nu s-a realizat
venit”
- adeverințe frați/surori (școală sau facultate) cu mențiunea dacă au beneficiat de bursă pe ultimele 3 luni
Art. 5. – BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a
familiei sau a susținătorilor legali.
Art. 6. - (1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție de
modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
(2) Pot pastra bursa elevii promovați și cu nota 10 la purtare.
Art. 7. - 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 malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatita cronică, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestați 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 și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar;
ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere elev major/tutore legal
- copie certificat deces
- certificatul eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar;
b) BURSA PENTRU ELEVII 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.
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ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere elev major/parinte/tutore legal
- copie C.I. elev/a – domiciliu în mediu rural
- adeverință Primărie cu mențiunea: „În comuna/sat nu există liceu tehnologic”
c)
Bursa pentru 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 (532,5 RON);
2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000
mp, în zonele montane.
3. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, in
primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
4. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau in calcul toate veniturile cu caracter
permanent (inclusiv alocațiile, alocațiile suplimentare și bursele), realizate de membrii familiei.
ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere elev major/părinte/tutore legal
- adeverințe/taloane de pensii părinți cu venitul net pe ultimele 12 - unde nu există venit – declarație
notariat cu mențiunea: „pe ultimele 12 luni nu s-a realizat venit”
- adeverințe frați/surori (școală sau facultate) cu mențiunea daca au beneficiat de bursă pe ultimele 12 luni
- adeverință Primărie cu mențiunea că nu dețin terenuri agricole
- copii C.I. – părinți/tutore, frați, surori
Art.8. (1) Bursele sociale prevăzute la lit.a,b,c se acordă și pe perioada vacanțelor școlare.
(2) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă:
- nota la purtare este mai mică de 10
- au întrunit un numar de peste 10 absențe/semestru.
Art. 9. - (1)Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, elevilor de la cursurile cu
frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu
depășesc 75% din salariul minim net pe economie.
(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor,
prevăzute la bursele de venit mic.
(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de
ajutor social.
ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere elev major/părinte/tutore legal
- adeverințe/taloane de pensii parinti cu venitul net pe ultimele 12 - unde nu există venit – declarație
notariat cu mențiunea: „pe ultimele 12 luni nu s-a realizat venit”
- adeverințe frați/surori (școală sau facultate) cu mențiunea dacă au beneficiat de bursa pe ultimele 12 luni
- adeverință Primărie cu mențiunea că nu dețin terenuri agricole
- copii C.I. – părinți/tutore, frați, surori
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Art. 10. - BURSA PROFESIONALĂ
(1) „Bursa profesională“se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional
(2) „Bursa profesională“se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe
timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.
(3) Elevii declaraţi repetenţi nu beneficiază de „Bursa profesională“ pentru anii de studiu pe care îi repetă.
(4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.
(5) „Bursa profesională“nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absenţe
nemotivate în luna precedentă.
(6) „Bursa profesională“nu se acordă pe o perioadă de 3 luni în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare
grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, sau dacă elevul înregistrează cel puţin 20 de absenţe nemotivate din
totalul orelor de studiu ori cel puţin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul,
cumulate pe an şcolar.
(7) „Bursa profesională“ nu se acordă pe o perioadă de 6 luni dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe
nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un
singur modul, cumulate pe an şcolar.
(8) Prevederile alin. (5)-(7) se aplică, începând cu luna următoare constatării situaţiilor sus-menţionate, pe o
lună, 3 luni sau 6 luni calendaristice consecutive din timpul anului şcolar, respectiv din anul şcolar următor, după
caz.
ACTE NECESARE:
- cerere de înscriere elev major/părinte/tutore legal
- copii C.I./CN – elev/părinți/tutore
Art. 11 – PROGRAMUL NAȚIONAL "BANI DE LICEU"
(1) Beneficiază de „Bani de liceu” elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe
membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 150 lei,
precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă în cazul respectării
condiţiei de venit precizate mai sus.
(2)La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie sa iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent,
realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii cu excepţia: alocaţiei de stat,
alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor
ajutoare cu caracter social acordate elevilor;
(3)Sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii:
- elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ;
- elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile;
- elevul a obţinut sub nota 7 la purtare;
- elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat.
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ACTE NECESARE
-cererea-tip completată de elev/părinte/reprezentant legal se completează la secretariat la depunerea
dosarului;
–copie a actului de identitate a elevului;
–copii ale certificatelor de naştere sau actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
–acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale familiei pe ultimele 3 luni;dacă unul/ambii
părinți în cele 3 luni menționate nu au realizat nici un venit brut aduc declarație notarială.
–adeverinţă de la unitatea şcolară la care a absolvit anul şcolar precedent cuprinzând media generală la
sfârşitul anului şcolar şi numărul de absenţe nemotivate în anul şcolar respectiv (elevii din cls a IX-a);
–anchetă socială, efectuată obligatoriu în perioada prevăzută de calendarul de desfăşurare, de către
autorităţile locale (Primăria din localitatea de domiciliu al elevului)
Art. 12. – Bursele 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.
Art. 13. – (1) 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 perioada de timp.
(2) Prin excepție de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau
burse de merit.
(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) și care au dreptul să primească atât bursa de performanță,
cât și bursa de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau
acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
Art. 14. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența politică a
elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate,
precum și accesul la burse din alte surse.
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