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Nr. ______ 

Aprobat  în CA din data de _____                                    

 

CRITERII  

 

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. Legii nr.38/21.01.2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. 

2. Ordinului nr.5870/22.12.2021  privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățămâtul preuniversitar de stat; 

3. Hotărârii nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care 

frecventează învățământul profesional; 

4. Hotărârii Consiliului Local-sector 2 privind cuantumul burselor; 

5. 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"; 

6. HG. Nr. 712/2018 privind cuantumul sprijinului financiar din  cadrul Programului naţional de protecţie 

socială "Bani de liceu";  de 250 lei lunar. 

7. Procedurii operaționale P.O.50/5.01.2022  privind acordarea burselor conform programelor naționale și 

locale elaborate de către Liceul Tehnologic "Ion I.C. Brătianu" 

8. Hotărârii nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar 

 

 

Art. 1. — Elevii de la cursurile cu frecvență zi din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de 
performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse, cu finanțare din 
bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar. 
Art. 2. — Elevii de la școala profesională cu frecvență zi din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse 
profesionale, acordate în conformitate cu prevederile legale. 
Art. 3. — Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii 
examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. 
 
Art. 4. - În cazul în care elevul comite abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare cu cel 
puțin 1 punct, i se suspendă dreptul la bursă, începând cu luna în care a comis abaterea disciplinară. 
 

BURSELE DE PERFORMANȚĂ 

 
Art. 5. — (1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, 
denumit în continuare ME; 
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației 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-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației; 
d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României. 
(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de 
performanță menționate la alin. (1) este aprobată și publicată de ME. 
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(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). Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale 
ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe 
baza rezultatelor obținute în semestrul I. 
(4) Pot primi bursa doar elevii promovați. 
Art. 6. — Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c) 
și d), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, 
de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest 
sens. 
 
Art. 7. — Bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul 
preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură. 

 

ACTE NECESARE: 

- cerere  

- copie c.i. elev 

- adeverințe/diplome – copie 

- Extras IBAN pe numele elevului beneficiar 

 

BURSELE DE MERIT 

 

Art. 8. — (1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin 
unul din cazurile următoare:  
a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar 
anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a; 
b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului 
școlar, pentru elevii din clasa a V-a; 
c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, 
pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat 
cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea; 
d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME; 
e) 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 ME. 
(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1)lit. a), b) și c) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru 
elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, 
liceal sau profesional. 
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) este revizuită 
semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 
(4) Lista competițiilor școlare 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. d) sau e), este aprobată 
și publicată de ME. 
(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe perioada anului școlar care urmează 
anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. d) și e). 
Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), 
d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de 
învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri 
în acest sens. 
 

ACTE NECESARE: 

- cerere  

- copie c.i. elev 

- adeverințe/diplome – copie 

-Extras IBAN pe numele elevului; 
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BURSA DE STUDIU 
 
Art. 10. — (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, 
pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: 
a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar 
anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a; 
b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului 
școlar, pentru elevii din clasa a V-a; 
c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, 
pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat 
cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea. 
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în 
situația școlară a elevilor. 
(3) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori 
depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de 
acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 
(4) 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 complementară pentru copii. 
Art. 11. — Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv 
începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional. 
 

ACTE NECESARE: 

-cerere  

- 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 (ANAF) pe ultimele 3 luni 

- 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 

-Extras IBAN pe numele elevului; 

 

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 

Art. 12. — Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a 
susținătorilor legali. 
Art. 13. — (1) Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de 
modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 
(2) Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă. 
Art. 14. — (1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, 
inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul preuniversitar de stat: 

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL – VENITURI MICI 

 
a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai 
mare de 50% din salariul minim net pe economie. 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 complementară pentru copii; 
 

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” 
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- adeverințe frați/surori (școală sau facultate) cu mențiunea daca au beneficiat de bursă pe ultimele 12 luni 

si valoarea acesteia; 

- adeverință Primărie cu mențiunea că nu dețin terenuri agricole 

- copii C.I. – părinți/tutore,  

- copii certificat nastere și C.I. – frați, surori 

-Extras IBAN pe numele elevului; 

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL – ORFANI/FAMILII MONOPARENTALE/PLASAMENT 

b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială; 
 

ACTE NECESARE: 

- cerere  

- copie certificat deces 

- decizia de plasament; 

- Dovezi pentru familii monoparentale 

-Extras IBAN pe numele elevului; 

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL – MEDICALE 
 
c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor 
organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și 
persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități 
în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 
I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 
II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 
III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 
VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 
VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 
VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză; 
IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusive recidivele și metastazele); 
XII. boli genetice; 
XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu,cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel 
puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna 
dintre categoriile enumerate la pct. I—XIII este luată în considerare; 
 

ACTE NECESARE: 

- cerere  

- certificatul eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar; 

-Extras IBAN pe numele elevului; 
 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL – RURALE 
 
d) 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. 
 

 

ACTE NECESARE: 
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- cerere  

- copie C.I. elev/a – domiciliu în mediu rural 

- adeverință Primărie cu mențiunea: „În comună/sat nu există liceu tehnologic” 

-Extras IBAN pe numele elevului; 
 
(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) 
și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, 
fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei. 
Art. 15. — Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai 
elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc 
dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 
Art. 16. — (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și 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 
art. 14 și 15. 
(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. 
 
Art. 17. — (1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 
(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu 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. 
(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursa de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă 
beneficiază și de o măsură de protecție socială.  
Art. 18. — Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 13, 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 acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru; 
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 care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 
Art. 19. — Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, etnia, 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 sau oricare alte criterii discriminatorii. 
 

 

 

BURSA PROFESIONALĂ 

Modalitatea de acordare 

(1) Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional și constă într-un 

sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Ministerului Educației Naționale. 

(2) De bursă profesională beneficiază și copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecție în România sau ai 

străinilor, respectiv ai cetățenilor Uniunii Europene/Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene 

cu drept de ședere/rezidență pe teritoriul României, care frecventează învățământul profesional. 

 (3) Bursa profesională se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe 

timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. 

(4) Elevii declarați repetenți la finalul unui an școlar din învățământul profesional nu beneficiază de bursa 

profesională pentru anul de studiu din învățământul profesional pe care îl repetă. 
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(5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) cazurile de repetare a anului școlar din motive medicale. 

(6) Elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul 

profesional, beneficiază de bursă profesională. 

(7) Bursa profesională se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care 

exercită autoritatea părintească pentru elevul minor. 

(8) Cererea de acordare a bursei profesionale se înregistrează pentru fiecare an școlar, în perioada 15-25 

septembrie, la unitatea de învățământ la care elevul este înscris. 

(9) În situația înmatriculării după începerea anului școlar, cererea se înregistrează în maximum 5 zile de la 

înmatriculare, iar dreptul de a beneficia de bursa profesională se aplică începând cu luna următoare datei la care 

elevul a fost înmatriculat. 

 (10) Elevii din învățământul profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională și de sprijinul financiar 

prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului 

financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu 

modificările ulterioare. 

(11) Elevii din învățământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia și de burse de 

performanță sau burse de merit, conform prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare. 

(12) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (11) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, 

cât și bursă de merit trebuie să opteze, dintre acestea două, pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă 

pentru o perioadă de timp mai îndelungată. 

(13) Beneficiarii Programului național de protecție socială "Bursa profesională" nu pot beneficia în același timp 

și de bursă socială. 

(14) Elevii din învățământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanțată total sau parțial din 

bugetul Ministerului Educației Naționale, trebuie să opteze pentru această bursă sau pentru bursa profesională. 

SUSPENDAREA BURSEI 

 (1) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absenţe 

nemotivate în luna precedentă. Această sancţiune nu se aplică în cazul absenţelor înregistrate în ultima lună a 

anului şcolar anterior. 

(2) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul al II-lea al anului şcolar 

în curs, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei la purtare sub 

nota 7 în semestrul I al anului şcolar în curs. 

(3) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul I al anului şcolar 

următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la 

purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent. 

(4) Abaterile menţionate la alin. (2) şi (3) nu se referă la scăderea mediei la purtare din cauza absenţelor 

nemotivate pentru care se aplică sancţiunile precizate la alin. (1). Nu se cumulează absenţele de la o lună la alta. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3dknbqhayq/hotararea-nr-951-2017-privind-modalitatea-de-subventionare-de-catre-stat-a-costurilor-pentru-elevii-care-frecventeaza-invatamantul-profesional?pid=250687588&d=2018-09-24#p-250687588
https://lege5.ro/Gratuit/gq4tsobq/hotararea-nr-1488-2004-privind-aprobarea-criteriilor-si-a-cuantumului-sprijinului-financiar-ce-se-acorda-elevilor-in-cadrul-programului-national-de-protectie-sociala-bani-de-liceu?d=2018-09-24
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dgmbvgm/ordinul-nr-5576-2011-privind-aprobarea-criteriilor-generale-de-acordare-a-burselor-elevilor-din-invatamantul-preuniversitar-de-stat?d=2018-09-24
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dknbqhayq/hotararea-nr-951-2017-privind-modalitatea-de-subventionare-de-catre-stat-a-costurilor-pentru-elevii-care-frecventeaza-invatamantul-profesional?pid=250687597&d=2018-09-24#p-250687597
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(5) Decizia de retragere a bursei profesionale în situaţiile prevăzute la alin. (1) - (3) se aplică de director, la 

propunerea Comisiei de monitorizare a acordării bursei profesionale. 

(6) Acordarea bursei profesionale încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

ACTE NECESARE: 

- cerere de înscriere elev major/părinte/tutore legal 

- copii C.I./CN – elev/părinți/tutore 

-Extras IBAN pe numele elevului; 

 

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  500  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. 

(4) Beneficiarii programului "BANI DE LICEU" nu pot beneficia și de bursă socială, în același timp.   

 

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) 

-Extras IBAN pe numele 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 
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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. 

 

 

BURSA PENTRU ELEVII CU C.E.S. 

 

(1) Copiii cu CES beneficiază de alocaţie zilnică de hrană şi de alocaţie pentru rechizite şcolare, cazarmament, 

îmbrăcăminte şi încălţăminte, denumite în continuare drepturi. 

(2) Alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară, 

indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de 

orientare şcolară şi profesională. 

(3) Alocaţia zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de 

sâmbătă, duminică, sărbătorile legale şi nici în perioada vacanţelor şcolare. 

(4) Fac excepţie de la condiţia de acordare a alocaţiei de hrană, în funcţie de prezenţa şcolară, copiii cu CES 

şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare. 

(5) Prin excepţie de la prevederilealin. (1), drepturile nu se acordă în perioada în care copiii cu CES beneficiază 

de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială, conform prevederilor legale 

în vigoare. 

(6) Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învăţământ la care este înscris copilul cu 

CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an şcolar, de către beneficiarul major, părintele sau alt 

reprezentant legal al copilului cu CES, după caz, însoţită de următoarele documente, în copie: 

a) certificatul de naştere al beneficiarului; 

b) actul de identitate al beneficiarului, după caz; 

c) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal; 

d) certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE; 

e) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform 

căreia acesta nu beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială; 

ACTE NECESARE 

- certificatul de naştere al elevului; 

- actul de identitate al elevului; 

- actul de identitate al părintelui/reprezentantului legal ; 

- certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE; 

- certificatul de încadrare a elevului în gradul de handicap. 

- declarație pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al elevului cu CES conform 

căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială 

si alocațiile prevăzute la art. 3 alin. (1)  

- Extras IBAN pe numele elevului; 
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