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1.BURSELE DE PERFORMANŢĂ 

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 ME 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 

ME  

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

obţinut rezultatele menţionate  și care au fost promovați la toate disciplinele în anul școlar anterior . 

Bursele de performanță se acordă conform criteriilor ( art.1.alin.1-3) și atestate prin copii 

atestate conform cu originalul de câtre unitatea de învățământ. 

Bursa de performanță  se acordă la propunerea dirigintelui ,nefiind condiționată de depunerea 

unei cereri în acest sens. 

Bursele de performanţă: 

Documente 

- copia diplomei de la olimpiada sau concursul şcolar naţional organizat de ME locurile I, II, III 

- copia diplomei de la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter 

sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific de nivel naţional organizate de ME locurile I, II, III 

-extras de cont bancar  
-copie carte identitate 
 -dosar de plastic cu şină  
 

2.BURSA DE MERIT 

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 9,50 şi au acumulat cel 

mult 20 absențe nemotivate în anul şcolar anterior, cu excepția elevilor de clasa a IX-a. 

2. Au obținut media de admitere în învățământul liceal sau professional media  de cel puţin 9,50 

şi au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul şcolar anterior.  

3. Au obținut 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 ME. 

Bursele de merit obţinute se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au 

obţinut rezultatele menţionate. Prin excepţie de la aceste prevederi bursa de merit, pentru elevii claselor 

terminale  ale învătământului liceal şi professional  se acordă începănd cu luna următoare obţinerii 

rezultatelor,pănă la finalul anului şcolar. 

Bursele de merit  se acordă elevilor care au fost promovați la finalul cursurilor la toate 

disciplinele în anul școlar anterior 

Bursa de meri  se acordă la propunerea dirigintelui ,nefiind condiționată de depunerea unei cereri 

în acest sens. 



Bursele de merit se acordă conform criteriilor (art.2.alin.1-3) și atestate prin copii atestate 

conform cu originalul de câtre unitatea de învățământ. 

 

Bursa de merit: 

Documente 

- adeverința de la școală care certifică faptul că au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi  au 

acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul şcolar anterior, cu excepția elevilor de clasa a IX- 

    - copie diplome obţinute la , 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 ME. 

- extras de cont bancar  
-copie carte de identitate 
 -dosar de plastic cu şină  
 

BURSELE DE STUDIU  

Bursa de studiu se acordă elevilor din clasele a IX-XII pe baza reyultatelor obţinute la 

învăţăturăn şi veniturilor familiei. 

  Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de 

familie pe ultimele 3 luni  anterioare cererii ,cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care şi care 

se încadrează în cel puţin unul din cayurile următoare 

1. au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate  în anul 

şcolar anterior, cu excepţia elevilor de clasa a IX-a 

2. au obţinut media de admitere în  învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 7,50 şi au acumulat 

cel mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior (clasa  a IX-a) 

 Pentru atribuirea bursei de studiu ,elevii majori sau părinţii –tutorii-reprezentanţii legali depun o cerere  

la comisia de atribuire a burselor însoţită de acte doveditoare ,pănă  la data de  28 septembrie 2022. 

Documente 

1. cerere  

2. copie  a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului. 

 3. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei.  

4. acte doveditoare, în original privind veniturile tuturor membrilor familiei: 

 • adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 3 luni  anterioare cereriil (IUNIE ,IULIE, 

AUGUST 2022  să nu depășească    1524 lei/membru de familie/lună); 

 • adeverință fiscală (ANAF) va fi atașată de unitatea de invatamânt  

• talon cu alocaţia complementară pentru copii; 

 5. declarație notarială pentru părinţi şi fratii  care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt elevi/studenţi 

sau lucrează 

 6. Copie certificat de divorț (dacă este cazul); 

7.  extras de cont bancar elev 

8. dosar de plastic cu şină  

 

 
 



BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 

- se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.  

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

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor   

                 Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși 

la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de 

spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații: 

            a. elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, 

pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie  

(762 RON) . 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 familială complementară și 

alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii 

cererii; 

             b. elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil orfan de un părinte; copil 

aflat în tutela exclusivă a unui părinte, în urma divorțului – inclusiv financiar; copil cu tată declarat 

necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost 

instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei 

nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; 

              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: 

 

o I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 

o II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 

o III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 

o IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 

o V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale 

o VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 

o VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 

o VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală 

cronică (IRC), indiferent de cauză; 

o IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; 

o X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 

o XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); 

o XII. boli genetice; 

o XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 

o 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 

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. 

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”, pănă 

pe data de 28 septembrie 2022, o cerere însoţită de acte doveditoare privind dreptul de acordare a bursei 

solicitate. 

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o data pe an, și elevilor de la cursurile cu 

frecvență ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu  depășesc 75%din salariul minim net 

pe economie. 



 

 

a. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu 

bursa de studiu. 

b. Elevii care au dreptul să primească atât bursa de performanţă,  bursa de merit sau  bursa de 

studiu trebuie să opteze pentru una dintre aceste burse,putănd sa aleagă pe cea cu valoare cea mai mare 

sau pe cea care se acordă o perioadă mai mare de timp. 

c.Elevii cu CES pot să obțină o bursă  de performanţă,  bursa de merit/ bursa de studiu/ajutor 

social  indifferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. 

d:Elevii care beneficiază de sprijinul financiar Bani de liceu sau Euro 200 pot obține bursă  de 

performanţă,  bursa de merit/ bursa de studiu/ajutor social  dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în l 

Ordinul nr. 5379.7.09/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat. 

e.Bursele de ajuror social se acordă elevilor prevăzuți și pe perioada vacanțelor scolare 

Prin excepție  

de la prevederile art.4 ,nu primesc bursa de ajurtor social pe perioada vacantei de vară: 

a.elevii care nu au promovat anul școlar 

b.elevii care la sfărșitul anului scolar sunt corigenti la mai mult de o disciplină si au acumulat mai mult 

de 20 absente nemotivate /an; 

c.elevii care repeat anul scolar din alte motive decăt medicale. 

 Documente pentru burse sociale 

1.Bursă  pentru elevii proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 

12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariu minim net pe economie, 

 Documente 

- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;  

- Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai 

familiei,  

- Copie certificat de divorț (dacă este cazul);  

- Acte doveditoare, în original, privind veniturile:  

 -  Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii 

dosarului (septembrie 2021-august 2022) ale tuturor membrilor familiei. 

 - Alocația complementară pentru copii (daca este cazul);  

- adeverință fiscală (ANAF) va fi atașată de unitatea de invatamânt  

. declarație notarială pentru părinţi şi fratii care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt 

elevi/studenţi sau lucrează 

 -. Copie certificat de divorț (dacă este cazul); 

-Extras de cont bancar elev 

- dosar de plastic cu şină  
 

2. Bursa  pentru elevii care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli 

Documente  

- Copie  CI elev;  

- Certificat eliberat de medicul specialist (tip A) și avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul școlar 

- Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul) 

- Extras cont (contul trebuie să fie pe numele elevului) 

- dosar de plastic cu şină  
 



 

3.Bursa pentru elevii orfani / crescuți de un singur părinte / abandonați de părinți asupra 

cărora a fost instituită o măsură de protecție social: 

Documente 

- Copie certificat naștere elev și copie CI elev;  

- Copie certificat deces părinte (pentru elevi orfani) 

- Copie hotărâre divorț, acte doveditoare că este crescut de un singur părinte, copie CI părinte 

(pentru elevii crescuți de un singur părinte) 

- Copie documente care atestă măsura de protecție socială (pentru elevii abandonați de părinți 

asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială 

- Extras cont (contul trebuie să fie pe numele elevului) 

-  dosar de plastic cu şină  
 

CUANTUM BURSE 

 

-500 ron, pentru bursa de performanță, 
 - 200 ron, pentru bursa de merit, 
 - 150 ron, pentru bursa de studiu 
 - 200 ron, pentru bursa de ajutor social. 

 

 RESPONSABILI CU DOSARE  

 1.performanță și merit-diriginții 

 2.studiu 

-prof. Răvoiu Mihaela 

- prof. -Prof.Berescu Diana 

 

 3. social venituri mici  

 -prof.Sandu Ionela 

-prof.Vasiloiu Florin 
 

   4. Bursa  pentru elevii care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli 

-prof.Sorgot Virgil 

-prof.Volmer Adina 

 

5.Bursa pentru elevii orfani / crescuți de un singur părinte / abandonați de părinți asupra cărora 

a fost instituită o măsură de protecție social 

 -prof.Roman Adina 

-prof.Zahra Margareta 

 

Centralizare dosare 

-secretar șef Enache Cornelia 

-secretar Pricopee Adriana 

-informatician Badea Roxana 


