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1. Listaresponsabililor cu elaborarea, verificarea șiaprobareaeditiei sau, după caz, a revizieiîncadrul 

edițieiprocedurii 
 Nr. 
Crt. 

Elementeprivind 
responsabilii/operațiunea Numelesiprenumele Funcția Data Semnătura 

1.1. Elaborat  ZAHARIA 
OANA-PAULA 

 DIRECTOR 
ADJUNCT     

1.2. Verificat CATANESCU 
MARIANA CONTABIL SEF     

1.3. Avizat  URSACHI MIHAI  DIRECTOR     
1.4. Aprobat  URSACHI MIHAI  DIRECTOR     
 

2. Situația edițiilor și a reviziilorîncadrul edițiilorprocedurii 

Nr. 
crt. 

Ediția sau, după caz, 
reviziaîncadrul ediției Componentă revizuită Modalitateareviziei 

Data de la care se aplică 
prevederile edițieisaureviziei 
ediției 

1 2 3 4 
2.1. Editia I     
2.2. Revizia 1       
2.3. Revizia 2       
 

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 
edițieiprocedurii 

 Nr. 
crt. 

Scopul 
difuzării Exemplar nr. Departament Funcția Numele 

șiprenumele 
Data 
primirii 

Semnă-
tura 

  1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Informare    Conducere  Director  Ursachi Mihai    

3.2. Informare- 
aplicare   

Consiliul 
Profesoral 
Toate 
compartimentele 
  

 Presedinte 
Secretar 
 
Conducători 
compartimente  

 Ursachi Mihai 
Predoiu Mihaela 
Enache Cornelia 
Cătănescu Mariana 
Omota Neluța 
Ursachi Mihai 

    

3.3. Evidență   Secretariat   Secretar șef  Enache Cornelia     

3.4. Arhivare   Comisia de 
monitorizare  Secretar șef  Enache Cornelia     

 
   4. Scopul procedurii 
Procedura descrie condiţiile, modul de acordare şi plată a burselor pentru elevii Colegiului Tehnic ,,Gheorghe 
Asachi” Onești cu respectarea legislaţiei în vigoare.  
Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând atât protecţia socială, cât şi 
stimularea şi recompensarea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină precum şi rezultate 
deosebite, în conformitate cu legislația în vigoare. 
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   5. Domeniul de aplicare 

Procedura se aplică în cadrul unităţii de învăţământ. 
 

6. Documente de referință: 
- Legea 1/2011 - Legea educaţiei naţionale - Legea învăţământului , cu mofificările şi completările anterioare 
- Ordinul 5576/2011– privind aprobarea criteriile generale de acordare a burselor elevilor din din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu modificările şi completările anterioare 
- Ordinul nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, 

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

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3480/2018 
- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3470/2012 
7. Definiții:  

Bursa reprezintă o alocaţie bănească (lunară) acordată de stat, de o instituţie etc. unui elev pentru a-şi acoperi 
cheltuielile de intreţinere în timpul studiilor. 

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. 
 
 
   8. Descrierea procedurii 
 

Elevii de la Colegiul ethnic ,,Gheorghe Asachi” Onești pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat. Acordarea acestor burse 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 primăriei Onești, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011. 
  Bursele se acordă în limita numărului de locuri, a cuantumului pentru fiecare tip de bursă şi a fondurilor 
aprobate cu această destinaţie de către Primăria Municipiului Onești. 

Tipuri de burse și criterii de acordare: 
Bursele de performanţă se acordă, conform metodologiei şi în limita numărului de burse de performanţă 

elevilor care au obţinut: 
1. elevi care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale 
organizate de MEC.  
2. elevi calificaţi în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competiţiile internaţionale  
3. elevi care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor sau concursurilor cultural-artistice, cu 
caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific de nivel naţional, organizate de MEN  

Bursele de performanţă obţinute se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut 
rezultatele menţionate . 

Bursele de merit se acordă, conform metodologiei şi în limita numărului de burse de merit, elevilor care au 
obţinut 
1. 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 de ciclu 
aleînvăţământului liceal sau profesional. 
2. locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor, concursurilor şcolare naţionale organizate de MEC. 



 
 
 

3 
 

 
COLEGIUL TEHNIC 

,,GHEORGHE ASACHI” 
Bd. Republicii nr. 45, Oneşti, cod 601137 

E-mail: gsamonesti@yahoo.com
 Tel: 0234/314477, 0234/313001 

Fax: 0234314477 
Nr................. 

 

Procedură operațională   
privind acordarea şi plată burselor pentru elevii 

Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Onesti 

Ediţia: 1 
Nr. de ex.: 2 

Revizia: - 

Cod:   
Pagina    din 

Exemplar nr.: 

3. locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor sau concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau 
cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MEC. 
 

Bursele de merit obţinute se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut 
rezultatele menţionate, începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului 
liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului liceal 
sau profesional. Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit este revizuită semestrial, în funcţie de modificările 
intervenite în situaţia şcolară a elevilor. 

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10. 
Bursele 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 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. Bursele de studiu sunt revizuite 
semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. 
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului 
liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului 
gimnazial, liceal sau profesional. 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau 
asusţinătorilor legali.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. Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la 
purtare. 

Bursele sociale se acordă următoarelor categorii de elevi conform metodologiei şi în limita numărului de burse 
sociale: 
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, tulburări din spectrul autist, 
boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru 
motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 
familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. 
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate 
de învăţământ din localitatea de domiciliu; 
c) 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; 
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. 

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. 

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în 
primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 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. 

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul 
minim net pe economie. 
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Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii 
susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii 
practice. 

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, elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit. 
De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă 
beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. Acesti elevi 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. 

 Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor, în următoarele situaţii: 

a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură 
disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare; 
b) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

 
În vederea obţinerii burselor (performanţă, studiu, merit, ajutor social), elevii sau reprezentanţii legali ai 

acestora depun la comisia de atribuire a burselor din Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, în termenul stabilit de 
aceasta, o cerere însoţită de acte doveditoare privind dreptul de acordare a bursei solicitate. 
Astfel pentru: 
Bursele de performanţă: 
- copia diplomei de la olimpiada sau concursul şcolar naţional organizat de MEN locurile I, II, III 
- dovada calificării în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competiţiile internaţionale 
- copia diplomei de la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico-ştiinţific de nivel naţional organizate de MEN locurile I, II, III 
Bursa de merit: 
- adeverința de la școală care certifică faptul că au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota la purtare 10 (zece) 
în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale 
învăţământului liceal sau profesional 
- copie diplome obţinute la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS, 
locurile I, II, III 
- copie diplomă de la competiţiile/concursurile cultural-artristice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, 
de nivel naţional, organizate de MECTS, locurile I, II, III 
Bursa de studiu: 
- adeverinţă de venit pe ultimele 3 luni, taloane pensie, şomaj şi alocaţie, adeverinţă de elev şi certificatele de naştere 
de la fraţi/surori, acte de identitate părinţi, declaraţii notariale, adeverinţe că nu deţin terenuri agricole, etc 
Bursa de ajutor social 
1. orfani : copie certificat de deces părinţi 
2. medicală: originalul certificatului medical cu avizul medicului abilitat 
3. venituri mici: adeverinţă de venit pe ultimele 12 luni, taloane pensie, şomaj şi alocaţiei, adeverinţă de elev şi 
certificatele de naştere de la fraţi/surori, acte de identitate părinţi, declaraţii notariale, adeverinţe că nu deţin terenuri 
agricole, anchetă socială eliberată de Primăria pe raza căruia se află domiciliul etc 
 

Elevii claselor a IX-a pot primi burse începând cu semestrul al II-lea al anului școlar respectiv. 
Bursele de performanţă, merit şi studiu se acorda pe perioada cursurilor şcolare. 
Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi pot fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările 
intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei. 
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Pentru determinarea venitului mediu lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la începutul fiecărui 
semestru. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter 
permanent, realizate de membrii familiei, cu excepţia alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii. 

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 consiliul  de administraţie al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, 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. 

În cazul în care pe ultimele locuri există elevi cu aceeaşi medie generală, criteriile specifice de acordare a 
burselor şcolare aplicate de către Consiliul de Administraţie al şcolii sunt. 
- media mediilor generale/semestriale la disciplinele de specialitate 
- frecvenţa la ore (cel mai mic număr de absenţe nemotivate) în anul şcolar anterior pentru acordarea burselor din 
semestrul I, respectiv din primul semestru al anului şcolar curent, pentru acordarea burselor din semestrul al II-lea. 

În cazul în care un elev se încadrează la criteriile de acordarea a mai multor feluri de bursă, părinţii/ tutorii 
legali ai acestuia sau elevul major solicită în scris tipul bursei pentru care optează. 

De asemenea, pentru acordarea burselor sociale și încadrarea în numărul de locuri aprobate, se vor acorda 
bursele sociale în ordinea crescătoare a veniturilor nete medii lunare / membru de familie. 

Comisia de acordare a burselor se întruneşte semestrial, în baza documentelor legale, calculează plafonul de 
acordare a burselor sociale, întocmeşte documentaţia şi înştiinţează elevii, părinţii, diriginţii cu privire la condiţiile 
care trebuiesc îndeplinite pentru a beneficia de acordarea burselor precum și în legătură cu termenul limită pentru 
depunerea dosarelor, întocmeşte situaţiile centralizatoare privind bursele care se acordă de către Colegiul Tehnic 
,,Gheorghe Asachi” Onești. 

Comisia de acordare a burselor are obligaţia de a afişa la loc vizibil, tabelul nominal cu elevii cărora li s-a 
aprobat acordarea burselor de performanţă, a burselor de merit şi a burselor de studiu, în termen de 3 zile de la 
aprobarea listei elevilor beneficiari în cadrul şedinţei comisiei de acordare a burselor. 

Diriginţii prezintă părinţilor condiţiile, actele necesare şi cuantumul pentru acordarea burselor şi îndrumă 
părinţii pentru întocmirea dosarelor care vor fi depuse în timpul stabilit de către comisie. 

Secretarul unităţii de învăţământ întocmeşte statele de plată pentru plata burselor şi le predă serviciului 
contabilitate.  

Beneficiarii burselor semnează situaţiile centralizatoare, în momentul efectuării plăţilor. 
 
 
9. RESPONSABILITĂŢI  

Comisia de acordare a burselor, constituită prin decizie internă, aprobată de directorul şcolii, răspunde de 
întocmirea documentaţiei pe baza actelor normative, de analizarea dosarelor de bursă, întocmeşte procesul-
verbal, întocmeşte centralizatorul cu beneficiarii burselor.  

Secretarul unităţii de învăţământ întocmeşte statele de plată a burselor pe baza centralizatorului cu 
beneficiarii de burse şi le predă serviciului contabilitate.  

Compartimentul contabilitate emite documentele pentru plata burselor. 
Preşedintele comisie de acordare a burselor şi directorul unităţii de învățământ verifică şi aprobă statele 

de burse întocmite în urma analizării şi centralizării dosarelor de către comisie. 
 
 
Aprobată în ședința CA din………………….. 
Președinte CA, Director Ursachi Mihai………………… 
 


