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Discutat si avizat în sedința CA din octombrie 2021

ACORDARE BURSE SCOLARE

Școala Gimnazială Vama Buzăului cu sediul în loc.Vama Buzăului, nr.424, jud.Brașov, cod
fiscal 29478764, reprezentată legal prin director prof. Alexandra Ionașcu , vă aduce la cunoștință
următoarele :
Confrom Ordinului nr.1064 din 4 decembrie 2020 pentru modificarea anexei Ordinului
MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordarea a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat, conform art.3 si art.4 din Ordinului MECTS nr.5576/2011,
Legea 38 din17.01.2019 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, se
acordă următoarele tipuri de burse:
I. BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care:
a. au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare
naționale organizate de M.E.C.T.S. în anul şcolar 2019-2020;
b. s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.C. T.S. pentru competițiile
internaționale în anul şcolar 2019 – 2020;
c. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de
M.E.C.T.S. în anul şcolar 2019 – 2020.
Modalitatea de acordare: Bursele de performanță se acordă pe perioada anului şcolar următor
celui în care s-au obținut rezultatele la menționate la ( I a,b,c). Bursele de performanță se acordă în
ordine, ţinând seama de următoarele criterii;
• Elevilor care au obţinut premiul I, II, III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi
concursurilor şcolare naţionale;
• Elevilor care s-au calificat în loturile de pregătire;
• Elevilor care au obţinut locul I, II, III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor
culturalartistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-științific, de nivel naţional;
II. BURSELE DE MERIT elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile
următoare:
a. au rezultate deosebite la învățătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la
purtare la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 (pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a
XI-a şi a XII-a) sau sfârșitul semestrului I 2020-2021 ( pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VIIa, a
VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a );
b. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare
naţionale organizate de M.E.C.T.S. în anul şcolar 2019-2020;
c. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice,
cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.T.S. în
anul şcolar 2019-2020.
Modalitatea de acordare: Bursele de merit se acordă în ordine:
 Elevilor care au obținut premiul I,II, III la etapele județene ale olimpiadelor școlare
naționale, organizate de M.E.C.T.S;
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 Elevilor care au obținut premiul I, II, III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de
M.E.C.T.S;
 Elevilor care au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare la sfârşitul
anului şcolar 2019-2020 şi sfârşitul semestrului I an şcolar 2020-2021(pentru semestrul al II lea);
III. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din
următoarele categorii:
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 poliartrita juvenilă, spondilită
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor.
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 CUMULATIV
URMĂTOARELE CONDIŢII:
1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni
mai mare de 50% din salariul minim net pe economie( 693 lei ).
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare
şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane.
Solicitarile de bursa se primesc la secretariat în intervalul 11h-16h.
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