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Aprobat în CA din 05.09.2018 Nr. 1332/05.09.2018

Criteriile specifice de acordare a burselor de merit, de performanţă, a burselor de
studiu şi a celor de ajutor social pentru anul colar 2018-2019școlar 2018-2019

Criteriile specifice de acordare a burselor de merit, de performanţă, a 
burselor de studiu

In cazul unui buget insuficient pentru acordarea burselor solicitate si 
aprobate de Comisia pentru Burse si alte Drepturi se va ţine cont de următoarele 
criterii, în ordinea dată:

1) Primul criteriu: media generală din anul şcolar precedent (pentru bursele din
semestrul I) şi media generală din semestrul I (pentru acordarea burselor în semestrul al
II-lea), în ordine descrescătoare; 

2) Premii sau menţiuni la olimpiade şi concursuri şcolare acreditate de MECTS
(începând cu faza pe sector);

3)  Media  la  limba şi  literatura  română  şi  media  la  matematică  (acestea  fiind
obiecte la care se susţine Evaluarea Naţională);

4) Prezenţa la cursuri (maxim 9 absenţe nemotivate în anul/semestrul precedent
acordării bursei);

5) Implicarea în proiecte educaţionale derulate în şcoală, participarea la activităţi
şi acţiuni ale şcolii, etc.

Criterii specifice burselor sociale     
In cazul unui buget insuficient pentru acordarea burselor solicitate si aprobate de 
Comisia pentru Burse si alte Drepturi se va ţine cont de următoarele criterii, în 
ordinea dată:

- primează bursele medicale;
- media generală din anul şcolar precedent (pentru bursele din semestrul I)  şi

media generală din semestrul  I  (pentru acordarea burselor  în semestrul  al II-lea),  în
ordine descrescătoare; 

- prezenţa la cursuri (maxim 9 absenţe nemotivate în anul/semestrul precedent
acordării bursei);

- valoarea venitului mediu net/membru de familie  în ultimele 12 luni, în ordine
crescătoare.

 Notă:  Bursele  de  merit  se  acordă  pe  baza  recomandării  profesorilor  dirigin i,  în  bazați, în baza
criteriilor din ORDINUL nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat i  școlar 2018-2019 a criteriilor specifice
aprobate de Consiliul de Administra ie al colii Gimnaziale nr. 95.ți, în baza ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 95


