
 
 

 

CRITERII SPECIFICE 

 
de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevii din cadrul Liceului Tehnologic de 

Industrie Alimentară, an scolar 2021-2022 

 

 

 

             Art.1. Bursele de care pot beneficia elevii sunt:  

burse  de performanță; 

de  merit;  

de studiu; 

burse de ajutor social; 

burse acordate prin Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu". 

 

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; 

(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. 

( (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 

- copie Certificat de naștere elev 

- copie C.I. elev 

- copie C.I. părinte 

 

 

Depunerea dosarelor la Comisie se va face până cel târziu în data de 

25.09.2021 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

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(1386 lei net / membru de familie) 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. 

(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(iunie, iulie, august) depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii; 

- certificat fiscal de la administratia financiară (ANAF) 

- unde nu există venit – declarație notariat cu mențiunea: „pe lunile iunie, iulie, august nu s-a realizat venit” 

- adeverințe frați/surori (școală sau facultate) cu mențiunea dacă au beneficiat de bursă pe ultimele 3 luni 

 

 

 

Depunerea dosarelor la Comisie se va face până cel târziu în data de 

25.09.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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, bolimaligne, 

sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatiicongenitale, 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( pentru orfani) 

- certificatul eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar;( pentru bolnavi) 

- copie certificat naștere elev 

- copie C.I. elev 

- copie C.I. părinte 

 

b) Bursa pentru elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții: 

1. nu realizează un venit net mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe 

economie (693 lei – studii medii/ 707 lei – studii superioare/ 887 lei – construcții); 

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. 

.3. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în 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 luni (septembrie 2020-august 2021)  - unde nu există venit 

– declarație notariat cu mențiunea: „pe ultimele 12 luni(septembrie 2020-august 2021) nu s-a realizat venit” 

- 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 

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 nemotivate absențe/semestru. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Depunerea dosarelor la Comisie se va face până cel târziu în data de 

25.09.2021 


