C O L E G I U L N AŢ IO N AL

“ M A TE I B AS A R A B ”
Str.Matei Basarab nr.32, sector 3, Bucureşti,
Tel/fax:021-321.66.40;Tel:021-322.39.60;
E-mail: cnmb1859@yahoo.com
ACTUALIZAT PENTRU SEMESTRUL II,
AN SCOLAR 2018/2019
CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR
ÎN ANUL ŞCOLAR 2018/2019
I. BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care:
a. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor şcolare
naţionale organizate de Ministerul Educației Naționale (M.E.N.) în anul şcolar 2017-2018;
b. s-au calificat în loturile de pregatire organizate de M.E.N. pentru competiţiile
internaţionale în anul şcolar 2017 - 2018;
c. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate
de M.E.N. în anul şcolar 2017 - 2018.
Mențiune: Pentru bursele de performanță obținute la punctele a. b. și c., lista aprobată la
începutul anului școlar 2018-2019 este valabilă tot anul școlar (nu se revizuiește semestrial)
Modalitatea de acordare:
În Colegiul Naţional Matei Basarab, bursele de performanţă se acordă în ordine, ţinând seama de
următoarele criterii, în limita numărului de burse aprobat:
• Elevilor care au obţinut premiul I la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare
naţionale (organizate de M.E.N.) şi/sau calificare în lot;
• Elevilor care au obţinut premiul II la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare
naţionale (organizate de M.E.N.);
• Elevilor care au obţinut premiul III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare
naţionale (organizate de M.E.N.);
• Elevilor care au obţinut locul I, la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiințific, de nivel naţional, organizate de
M.E.N.;
• Elevilor care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competițiile
internaționale în anul şcolar 2017 - 2018
•
Elevilor care au obţinut locul II, la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiințific, de nivel naţional, organizate de
M.E.N.;
•
Elevilor care au obţinut locul III, la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiintific, de nivel naţional, organizate de
M.E.N.
Notă: Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de
10!!
ACTE NECESARE LA DOSAR:

1. Cererea elevului. Cererea de acordare a bursei se va ridica de la secretariatul şcolii – şi se
va completa de către unul dintre părinţii elevului (pentru elevii minori);
2. Copie xerox după diploma obţinută la faza naţională. Diploma trebuie să ateste:
- obţinerea locului I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor naţionale
organizate de MEN
- calificarea în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competiţiile internaţionale;
3. Dosar
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II. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile
următoare:
a. au rezultate deosebite la învățătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota
10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 (pentru elevii claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a) sau
la sfârșitul semestrului I, anul școlar 2018-2019, (pentru elevii claselor a IX-a);
b. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare
naţionale organizate de M.E.N. în anul şcolar 2017-2018;
c. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/ concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate
de M.E.N. în anul şcolar 2017-2018.
Mențiune: Pentru bursele de merit obținute la punctele b. și c. lista aprobată la începutul
anului școlar 2018-2019 este valabilă tot anul școlar (nu se revizuiește semestrial)
Modalitatea de acordare:
Bursele de merit se acordă în ordine pentru:
• Elevilor care au obţinut premiul I la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare naţionale
(organizate de M.E.N.);
• Elevilor care au obţinut premiul II la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare naţionale
(organizate de M.E.N.);
• Elevilor care au obţinut premiul III la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare naţionale
(organizate de M.E.N.);
•
Elevilor care au obţinut premiul I la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
M.E.N.;
•
Elevilor care au obţinut premiul II la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
M.E.N.;
•
Elevilor care au obţinut premiul III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
M.E.N.;
Criterii de departajare: În cazul de egalitate în cadrul unui criteriu, se va lua în considerare media
generală de la sfârşitul anului şcolar anterior (2017-2018).
ACTE NECESARE LA DOSAR:

1. Cererea elevului. Cerere de acordare a bursei – care se va ridica de la secretariatul şcolii
– şi se va completa de către unul dintre părinţii elevului (pentru elevii minori, Anexa 2)

2. Situația statistică scolară a elevilor care au media generală peste 8,50 și nota 10 la purtare
predată de profesorul diriginte la sfârșitul anului scolar/semestrului I, pentru punctul a,
(Anexa 1) sau Copie xerox după diploma obţinută la etapa judeţeană și care trebuie să
ateste obţinerea locului I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor
naţionale organizate de MEN sau locul I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor /
concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – ştiinţific, de nivel
naţional, organizate de MEN.

3. Copie a actului de identitate pentru confirmarea domiciliului/rezidenței elevului, la data
depunerii dosarului

4. Dosar
NOTĂ!
 Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflaţi în clasele
de început ale învăţământului liceal (cls a IX-a), respectiv începând cu semestrul I,
pentru elevii din celelalte clase ale învăţământului liceal (X, XI, XII)
 Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10!!!
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III. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a. au media generală peste 7,00 şi media 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2017-2018
pentru elevii claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a, respectiv pe semestrul I an şcolar 2017-2018 pentru
elevii claselor a IX-a;
b. au un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni anterioare depunerii
dosarului (iunie, iulie şi august 2018) cel mult egal cu salariul minim net pe economie*
Pentru semestrul II al anului scolar 2018-2019, lista burselor de studiu se revizuiește,
ținându-se cont de criteriul a. media generală a semestrului I, an scolar 2018-2019, (cel puţin
7,00) şi nota 10 la purtare, dar și de criteriul b. venit lunar mediu pe membru de familie pe
ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (noiembrie 2018, decembrie 2018 şi ianuarie 2019).
* Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la data de 1 ianuarie 2018, este de 1.900 de
lei lunar, iar la data de 1 ianuarie 2019 este de 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru
(în cuantum de 1.263 lei net).
Modalitatea de acordare:
1. Ordine crescătoare a veniturilor;
2. Media generală la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 (pentru bursa plătită în semestrul I an
şcolar 2018-2019)
3. Media generală la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2018-2019 (pentru bursa plătită în semestrul
al II-lea an şcolar 2018-2019)
ACTE NECESARE LA DOSAR:
1. Cererea elevului. Cerere de acordare a bursei – care se va ridica de la secretariatul şcolii –
şi se va completa de către unul dintre părinţii elevului (pentru elevii minori, Anexa 2)
2. Copia actului de identitate al elevului
3. Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi
membri ai familiei, adeverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi, surori
4. Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor
familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2018)
inclusiv alocația suplimentară pentru copii și anume:
 Adeverinţe de la ambii părinţi de la locul de muncă care să dovedească venitul
brut şi venitul net pe lunile iunie – iulie – august 2018, sau după caz copia taloanelor de
pensie pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2018); pentru revizuirea din semestrul II sunt
necesare adeverințe de la ambii părinţi de la locul de muncă care să dovedească venitul
brut şi venitul net pe lunile noiembrie 2018, decembrie 2018 și ianuarie 2019, sau după
caz copia taloanelor de pensie pe ultimele 3 luni (noiembrie 2018, decembrie 2018 și
ianuarie 2019)
 Adeverinţe de la fraţi / surori cu menţiunea că primeşte sau nu bursă şi, dacă este
cazul, cuantumul bursei, însoţite de copia certificatului de naştere / actului de identitate;
 Declaraţie notarială pentru părinții care nu lucrează ( dacă este cazul ) în care să
se specifice că nu au realizat venituri în lunile iunie – iulie – august 2018; pentru
revizuirea din semestrul II este necesară Declarația notarială pentru părinții care nu
lucrează (dacă este cazul) în care să se specific că nu au realizat venituri în lunile
noiembrie 2018, decembrie 2018 și ianuarie 2019;
 Declaraţie notarială (unde este cazul) în care să se specific că membrii majori
ai familiei nu au realizat venituri în lunile iunie 2018, iulie 2018 şi august 2018;
 Copie talon alocaţie pentru fiecare copil sau extras de cont pentru alocaţiile virate
în card;
 Adeverinţă de la Primărie cu menţiunea că beneficiază sau nu de alocaţie
suplimentară şi cuantumul acesteia;
 Pentru cazurile speciale (părinţi divorţaţi) declaraţie notarială din care să rezulte
faptul că nu primesc pensie alimentară şi nici nu au deschis proces pentru obţinerea
acesteia
 NOTĂ! Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflaţi
în clasele de început ale învăţământului liceal (cls. a IX-a), respectiv începând cu
semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învăţământului liceal (X, XI, XII), cu
revizuirea listei la începutul semestrului II, în sensul că pot pierde bursa în funcţie de
modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor, respectiv:
media generală mai mică de 7.00, iar media la purtare mai mică de 10.00.
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IV. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele
categorii:
a. Orfani 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 care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli
hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe
care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare.
(bursa medicală)
Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul
specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;
b. elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au
posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea sa de domiciliu
c. elevi proveniţi din familii cu venituri mici care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii: 1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni pentru
semestrul I (septembrie 2017-august 2018)/ pentru semestrul al II- lea (februarie 2018- ianuarie
2019), mai mare de 50% din salariul minim NET pe economie (SĂ NU DEPĂŞEASCĂ SUMA DE
631,5 LEI/MEMBRU DE FAMILIE)
2. nu deţin terenuri agricole cu osuprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de
şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane.
ACTE NECESARE PENTRU :
 Burse orfani
 Cerere de acordare a bursei – care se va ridica de la secretariatul şcolii – şi se va completa
de către unul dintre părinţii/tutorele elevului (pentru elevii minori);
 Copie certificat de deces părinte;
 Copie certificat de naştere elev.
 Burse medicale:
 Cerere de acordare a bursei – care se va ridica de la secretariatul şcolii – şi se va completa
de către unul dintre părinţii elevului (pentru elevii minori);
 Certificat eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul
şcolar.
 Burse mediu rural:
 Cerere de acordare a bursei – care se va ridica de la secretariatul şcolii – şi se va completa
de către unul dintre părinţii elevului (pentru elevii minori);
 Adeverinţă eliberată de Primărie în care să se specifice că pe raza localităţii de domiciliu nu
există unitate de învăţământ cu profilul la care este înscris elevul la CNMB;
 Adeverinţă din care să rezulte că pe raza localităţii de domiciliu nu există linie RATB şi
denumirea firmei care asigură transportul;
 Abonament sau bilete de călătorie – care se vor depune lunar la secretariat.
 Burse venituri mici
 Cerere de acordare a bursei – care se va ridica de la secretariatul şcolii – şi se va completa
de către unul dintre părinţii/ tutorele elevului pentru elevii minori);
 Copii ale certificatelor de naştere pentru copiii minori, necesare pentru stabilirea numărului
membrilor familiei;
 Adeverinţe de la ambii părinţi care să dovedească venitul brut şi venitul net pe ultimele 12
luni: pentru sem. I (sept. 2017 - august 2018), respective pentru sem. II (febr. 2018-ian. 2019), sau
după caz copia taloanelor de pensie pe ultimele 12 luni;
 Adeverinţe de la fraţi / surori cu menţiunea că primesc sau nu bursă şi cuantumul bursei,
însoţite de copie a certificatului de naştere sau carte de identitate;
 Declaraţie notarială ( unde este cazul ) în care să se specifice că membrii majori ai familiei
nu au realizat venituri în ultimele 12 luni (perioada septembrie 2017 - august 2018);
 Adeverinţă eliberată de organul fiscal care să ateste faptul că familia nu deţine 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;
 Copie talon alocaţie pentru fiecare copil sau extras de cont pentru alocaţiile virate în card;
 Adeverinţă de la Primărie cu menţiunea că beneficiază sau nu de alocaţie suplimentară şi
cuantumul acesteia;
 Pentru cazurile speciale (părinţi divorţaţi) declaraţie notarială din care să rezulte faptul că nu
primesc pensie alimentară şi nici nu au deschis proces pentru obţinerea acesteia.
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* NU se admite nicio depunere a dosarului pentru burse ulterioară datei menționate, respectiv ……
** Diriginții vor completa tabelul cu situația școlară, conform modelului anexat! Tabelul se
depune atât în format letric, înregistrat la secretariat, cât și în varianta electronică pe adresa
cnmb1859@yahoo.com. *Situația școlară a elevilor este asumată, prin acest tabel, de fiecare
diriginte. Aceștia sunt responsabili pentru eventualele medii calculate și/sau transmise
greșit secretariatului/Comisiei de burse școlare, precum și a situației privind
domiciliul/rezidența.

Preşedinte comisie,
Director adj. Nico

Doamnei Director al Colegiului Național „Matei Basarab”
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