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Cu privire la:
1. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu si a
celor de ajutor social
Consiliul de Administrație al Colegiului văzând:
1. Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din data de 07.09.2017
2. Propunerile pentru Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de
3. merit, a burselor de studiu si a celor de ajutor social
4. ORDIN Nr. 5576 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învățământul preuniversitar de stat
5. ORDIN pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 5.576/2011Nr.
3470 Data 7.03.2012
6. Hotărârea CL Alba Iulia nr. 266/ 29 august 2017, privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia începând cu anul şcolar 2017 2018
În baza:
Art. 15 al. (1) lit. b, s, din Anexa la Metodologia –cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinului MEN nr. 4.619 din 22
septembrie 2014;
Art. 20 al. (1) și (2) din Ordinul nr. 5576 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.
Se aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu
si a celor de ajutor social conform Anexei 1 , parte integrantă din prezenta Hotărâre
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Art. 2
Prezenta Hotărâre se distribuie diriginților spre informarea elevilor și parinților de către secretar Nistor Lavinia
Art. 3
Prezenta Hotărâre se afișează la Avizierul colegiului și pe site-ul https://www.facebook.com/cnhccab
Art. 4
Se însărcinează Comisia burse și alte ajutoare materiale pentru punerea în aplicare a prezentei Hotărâri în cazul
elevilor care solicită burse în anul școlar 2017/2018.

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi ale membrilor Consiliului de Administrație din totalul de 13 în prezența
liderului de sindicat , domnul Dăneț Gigi
Director
Prof. Valeriu Cerbu
Președinte Consiliul de Administrație
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ANEXA 1
CRITERIILE SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ANUL SCOLAR 2017– 2018 SEMESTRUL I
1. BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, organizate de
M.E.C. în anul școlar 2016 - 2017;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competițiile internaționale în anul școlar 2016
- 2017;
c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu
caracter sportiv sau cu caracter tehnico- științific, organizate de M.E.C în anul scolar 2016 - 2017;
d) Nota 10 la purtare în anul scolar 2016 - 2017.
Acte necesare:
- cerere;
-copie xerox după diplomă obţinută ;
- extras de cont pe numele elevului solicitant cu ştampila băncii.
2. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadreaza în cel puţin unul din cazurile următoarele:

a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 9,90 și nota 10 la purtare în anul
şcolar 2016 – 2017;
b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor şi concursurilor școlare naționale
organizate de MEC în anul școlar 2016 - 2017;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter
sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de MEC în anul şcolar 2016 - 2017.

Acte necesare
- cerere;
-copii diplome obţinute;
- tabel nominal/clasă cu media generală din anul precedent și nota la purtare
semnat de către diriginte. Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în
clasele de început ale învățământului liceal, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase;
- extras de cont pe numele elevului solicitant cu ştampila băncii.
3. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulative următoarele condiţii:
a) au media generală peste 9,00 și nota 10 la purtare în anul scolar 2016 – 2017;
b) au venit lunar brut pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului cel mult egal
cu salariul minim brut pe economie (1450 lei brut, respectiv 1065 lei net);
Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în functie de modificarile intervenite în veniturile familiei și în
situația școlară a elevilor. Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în
clasele de început ale învățământului liceal, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase.
Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie sa conțină următoarele acte :
- cerere;
- copia actului de identitate al elevului;
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- copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei
luni (adeverinţă salariat/pentru fiecare membru) anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară
pentru copii;
- extras de cont pe numele elevului solicitant cu ştampila băncii.
4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii:
Orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidenţa dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne,
sindromuri de malabsorbție grave, insuficienţe renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi 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 şi avizat
de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar;
Bursele de ajutor social se acordă la cerere.
Acte necesare:
Orfani
- cerere
- copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului, dacă
acesta există;
- copii ale certificatelor de deces
Bolnavi
- cerere
- copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, dacă
acesta există;
- certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de
familie sau de medicul de la cabinetul școlar;
NOTĂ:
Toate bursele sunt condiționate, respectiv: elevul trebuie să fie promovat și sa aibă media 10 la purtare.
Bursele de merit și bursele de studiu se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii
şi susținerii examenului de bacalaureat.
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare.
Dosarele se depun la secretariatul unităţii în termenul stabilit .
Termenul limită de depunere a dosarelor de burse este de 22 septembrie 2017.
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