
 

DREPTURI PENTRU ELEVII CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE 

 

 

1. Alocatie zilnică de hrană;  

2. Ajutor pentru achiziționarea rechizitelor, îmbracămintei s.a.  

 

Dosarul se depune la secretariat în perioada 01-30.09.2017, orele 8,00-18,00 și va 

conține:  

- Cerere tip (de la secretariatul școlii);  

- Copie certificat nastere elev;  

- Copie carte de identitate elev - dacă este cazul;  

- Copie carte de identitate părinte;  

- Copie certificat de încadrare într-un grad de handicap;  

- Certificat de orientare școlara și profesională – în original;  

- Declaratii pe propria răspundere (de la secretariatul școlii).  

 

 

DIRECTOR, 

PROF. DASU MARIA 

  



BURSE PENTRU ELEVI 

IN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

(conform Ord. 5576/07.10.2011 şi Ord.3470/07.03.2012) 

 

I. BURSA DE PERFORMANTA 

 

1. CONDIȚII DE INSCRIERE :  

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 naţionale ale olimpiadelor și concursurilor 

școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, denumit în continuare MEN;  

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN 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 MEN.  

Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista 

competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate mai 

sus sunt cuprinse în:  

a) Calendarul olimpiadelor naționale școlare anul școlar 2016-2017, aprobat cu nr. 

26395/16.02.2017;  

b) Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către MEN în anul școlar 

2016-2017, aprobat cu nr. 26398/16.02.2017;  

c) Calendarul activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale pentru 

participarea la olimpiadele internationale – 2016, aprobat cu nr. 26405/16.02.2017.  

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care 

s-au obținut rezultatele menționate mai sus.  

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un 

semestru este mai mică decât 10.  

2. CONȚINUT DOSAR  
- cerere tip (de la secretariatul școlii);  

- copie act de identitate părinte;  

- copie certificat de naștere al elevului;  

- copii diplome rezultate olimpiade concursuri menționate mai sus;  

 

 

Dosarele se vor depune la secretariatul școlii în perioada 11-22 septembrie 2017, în 

intervalul orar 8,00-18,00. 

  



II. BURSA DE MERIT 

 

1. CONDITII DE ÎNSCRIERE:  
Bursele de merit se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar 

de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.  

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:  

a) au obținut locurile I, II sau III la:  

- etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEN;  

- etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu 

caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN. Se vor acorda următoarele 

punctaje:  

- premiul I: 3 puncte;  

- premiul al II-lea: 2 puncte;  

- premiul al III-lea: 1 punct.  

Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor 

pentru care se acordă bursele de merit menționate mai sus sunt cuprinse în:  

a) Calendarul olimpiadelor naționale școlare anul școlar 2016-2017, aprobat cu nr. 

26395/16.02.2017;  

b) Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către MEN în anul școlar 2016-

2017, aprobat cu nr. 26398/16.02.2017.  

Se vor acorda burse, în limita locurilor stabilite prin hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate de fiecare elev solicitant.  

b) În cazul în care numărul burselor aprobate prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova este mai mare decât nr. solicitanților care se încadrează în prevederile punctualui a), vor fi 

acordate burse de merit pentru elevii din clase e V-VIII care au obținut media generală 10 și nota 10 

la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar. În cazul în care există 

un nr. de elevi care îndeplinesc această condiție mai mare decât nr. de burse disponibile, 

departajarea se va realiza în funcție de notele de 9 obținute pe parcursul anului școlar 

anterior/semestrului I al anului școlar curent. Nu se încadrează în acest criteriu elevii care au obținut 

una sau mai multe note mai mici decât 9 (excepție: elevii care au obținut o singură notă de 8, 

echivalentă cu două note de 9). 

Bursele de merit obținute în baza prevederilor punctului b) se acordă începând cu semestrul al 

II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, respectiv începând cu 

semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase.  

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii punctului b) este 

revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.  

2. CONȚINUT DOSAR:  

Punctul a):  
- cerere tip (de la secretariatul școlii);  

- copie act de identitate părinte;  

- copie certificat de naștere al elevului;  
- copii diplome rezultate olimpiade concursuri menționate mai sus;  

Punctul b):  
Comisia de atribuire a burselor va realiza verificări pentru situația prevăzută la punctual b). Nu 

este necesar dosar de înscriere.  

 

Dosarele se vor depune la secretariatul școlii în perioada 11-22 septembrie 2017, în 

intervalul orar 8,00-18,00. 

  



III. BURSA DE STUDIU 
 

1. CONDITII DE ÎNSCRIERE:  
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 (1450 lei) 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.  

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile 

nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.  

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasa a V-a, 

respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii elevii din clasele VI-VIII.  

 

2. CONTINUT DOSAR  
- cerere tip (de la secretariatul școlii);  

- copii acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (certificat de naștere/carte de 

identitate – după caz);  

- adeverințe/documente justificative venit net ale membrilor familiei pentru lunile iunie, 

iulie, august 2017 sau declarație notarială din care sa rezulte ca acesția nu au avut venituri in 

lunile menționate anterior.  

- adeverinta elev/student de la ceilalti frați.  

- adeverința din care sa rezulte veniturile cu caracter permanent realizate de membrii 

familiei, de exemplu: alocația suplimentară, ajutor social etc.  

 

 

Dosarele se vor depune la secretariatul școlii în perioada 11-22 septembrie 2017, în 

intervalul orar 8,00-18,00. 

  



IV. BURSE DE AJUTOR SOCIAL 

 

1. CONDIȚII  
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a 

familiei sau a susţinătorilor 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 de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu 

frecvență din învățământul preuniversitar de stat:  

a) ORFANI de unul sau ambii părinți 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 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.  

 

b) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat URMĂTOARELE 

CONDIŢII:  

- 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 (salariu net minim = 1065 lei);  

- 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 părinții/tutorii legal 

instituiți/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.  

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.  

2. CONTINUT DOSAR:  
a) ORFANI:  

- cerere tip (de la secretariatul școlii);  

- copie act de identitate părinte solicitant;  

- copie certificat de naștere al elevului;  
- copie certificat deces părinte;  

 

BOLNAVI:  

- cerere tip (de la secretariatul școlii);  

- copie act de identitate părinte solicitant;  

- copie certificat de naștere al elevului;  

- certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/școlar; 

  



b) SITUAȚIE FAMILIALĂ:  

- cerere tip (de la secretariatul școlii);  

- copii acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (certificat de naștere/carte de 

identitate – după caz);  

- adeverințe/documente justificative de venit net ale membrilor familiei pe ultimele 12 

luni sau declarație notarială din care sa rezulte ca acesția nu au avut venituri in lunile 

menționate anterior.  

- adeverinta elev/student de la ceilalti frați;  

- adeverința din care sa rezulte veniturile cu caracter permanent realizate de membrii 

familiei, de exemplu: alocația suplimentară, ajutor social etc.  

- adeverință din care să reiasă că 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.  
 

Dosarele se vor depune la secretariatul școlii în perioada 11-22 septembrie 2017, în 

intervalul orar 8,00-18,00.  

 

 

NOTA: 

Un elev nu poate primi 2 burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea cu 

valoare mai mare sau care se acorda pe o perioada mai mare de timp. 

Se pot cumula doar bursa de studiu+bursa de performanta/merit. 


