
 
 

HOTĂRÂREA nr. 15 / 18.02.2019 

cu privire la stabilirea criteriilor specifice pentru acordarea burselor  

pentru sem. II, an școlar 2018-2019 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu moficările și completările 

ulterioare, 

În temeiul O.M.E.N.4619/2014 – Metodologia de organizare și funcționare a Consiliului de 

Administrație, 

În baza Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor pentru 

elevii  din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Vaida-Voevod”,  

 

HOTĂRĂȘTE 
 

        Art. 1 Se aprobă următoarele criterii specifice pentru acordarea burselor școlare:  

1. Pentru cumularea bursei de studiu și a bursei de merit este necesară îndeplinirea 

următoarei condiții: media generală minim 9.50 

2. Pentru cumularea bursei de studiu și a bursei de performanță este necesară îndeplinirea 

simultană a următoarelor condiții: 

• media generală: 9,75 

• premiile / locurile I, II, III obținute la olimpiade / concursuri școlare de nivel 

național/internațional organizate de M.E.N. 

3. Elevii care beneficiază de burse de ajutor social (orfan, medicală, venit mic) pot beneficia 

și de bursă de performanță, bursă de merit sau bursă de studiu, cu îndeplinirea 

următoarelor condiții: 

• pentru cumularea bursei de ajutor social cu bursa de studiu, media generală: 8,00 

• pentru cumularea bursei de ajutor social cu bursa de merit, media generală: 9,00 

• pentru cumularea bursei de ajutor social cu bursa de performanță, media 

generală: 9,75 

 

Art. 2  Se aprobă următoarele criterii specifice pentru revizuirea semestrială a listei elevilor care 

beneficiază de burse de merit obținute în baza prevederilor alin. 1, lit. a din O.M.E.N. nr. 

5576/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare: 

• modificarea situației școlare a elevilor beneficiari de burse în sensul: obținerii 

unei medii semestriale mai mici de 8,50; nepromovarea la cel puțin o disciplină de studiu; 

nota la purtare mai mică de 10, atrag pierderea bursei pentru anul școlar în curs.  

 

      Art. 3 Directorul unității, prin comisia de acordare a burselor și ajutoarelor sociale și compartimentul 

contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi. 

 

 

Președinte C.A.,    

Prof. Matilda Camilia ZANC  

 


