
     

 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC 

„MIHAI EMINESCU” TÂRGU MUREŞ 

str. Al. Papiu Ilarian, nr. 37, jud. Mureş 

Telefon/Fax: 0365-882.694 

E-mail: pedagogicmures@yahoo.com  
 

MINISTERUL  

EDUCAŢIEI 

 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU”,   str. Al. Papiu Ilarian, nr. 37, jud. Mureș.  

Telefon/Fax: 0365-882.694. E-mail: pedagogicmures@yahoo.com 

Hotărârea nr. 3 

din  13.09.2022 

 

Consiliul de Administrație 

al Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș 

întrunit în ședință ordinară 

 

 

 

 În conformitate cu Legea 1/2011 a Educației Naționale modificată și completată prin OUG 

nr.49/2014, OME 5154/30.08.2021 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a 

Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, Ordinul 4183/04.07.2022 

privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, numit 

în continuare ROFUIP. 

 

    

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. (1) Se aprobă criteriile generale și specifice privind acordarea burselor în anul școlar 

2022-2023.  

(2) Criteriile au fost propuse de Comisia de acordare a burselor și a ajutoarelor sociale 

(Anexă). 

          Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de 

Administrație al Colegiului. 

 

 

 Președinte Consiliul de Administrație, 

                                                prof. Lobonț Dorin Cristian 

   

                

Hotărârea nr. 3 din 13 septembrie 2022 a fost adoptată cu 6 voturi pentru. 
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Anexă 

 

CRITERII GENERALE ȘI SPECIFICE PRIVIND  

ACORDAREA BURSELOR 

În anul școlar 2022-2023  

 

Aprobate în Consiliul de Administrație din data de 13.09.2022 

 

 

Observație:  

• Pot primi bursa doar elevii promovați 

• Bursele au fost propuse de către Comisia de acordare a burselor și 

ajutoarelor sociale 

 

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 

 

1. BURSA DE PERFORMANȚĂ 

Se acordă elevilor: 

- Au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare 

naționale organizate de Ministerul Educației. 

- S-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru 

competițiile internaționale. 

- Au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale 

competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter 

tehnico-științific, organizate de Ministerul Educației. 

-  Au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale 

ACTE NECESARE: 

- Copii certificate conform cu originalul la nivelul unității de învățământ, de pe 

documentul doveditor (diploma). 

- Propunerea scrisă a profesorului diriginte, nefiind condiționată de depunerea 

unei cereri în acest sens 

- EXTRAS DE CONT PE NUMELE ELEVULUI SI COPIE DUPA CARTEA 

DE IDENTITATE 

- folie  

 



     

 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC 

„MIHAI EMINESCU” TÂRGU MUREŞ 

str. Al. Papiu Ilarian, nr. 37, jud. Mureş 

Telefon/Fax: 0365-882.694 

E-mail: pedagogicmures@yahoo.com  
 

MINISTERUL  

EDUCAŢIEI 

 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU”,   str. Al. Papiu Ilarian, nr. 37, jud. Mureș.  

Telefon/Fax: 0365-882.694. E-mail: pedagogicmures@yahoo.com 

2. BURSA DE MERIT 

Se acordă elevilor: 

 - din clasele a IX-a cu următoarele condiții: au obținut media de admitere în 

învățământul liceal de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate 

în anul școlar anterior 2021-2022; 

- din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a cu următoarele condiții: în anul școlar trecut 

2021-2022 au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 

absențe nemotivate pe anul școlar anterior (2021-2022);  

- au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor 

cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel 

național, organizate de Ministerul Educației. 

 
ACTE NECESARE: 

- Doar pentru elevii din clasele a IX-a – adeverință eliberată de școala 

gimnazială cu numărul de absențe nemotivate acumulate în clasa a VIII-a. 

- pe baza rezultatelor, la propunerea scrisă a profesorului diriginte, nefiind 

condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. 

- Copii certificate conform cu originalul la nivelul unității de învățământ, de pe 

documentul doveditor (diploma). 

- EXTRAS DE CONT PE NUMELE ELEVULUI SI COPIE DUPA CARTEA 

DE IDENTITATE 

- folie  
 

3. BURSA DE STUDIU 

Se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de 

familie, pe ultimele trei luni anterioare cererii (iunie, iulie, august), cel mult egală cu 

salariul minim net pe economie 1524 lei. 

- au obținut media de admitere în învățământul liceal de cel puțin 7,50 și au 

acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior – pentru 

elevii claselor a IX-a;  

- în anul școlar trecut 2021-2022 au media generală de cel puțin 7,50 și au 

acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior – pentru 

elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a 

ACTE NECESARE: 

- cerere tip de la secretariat;  
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- copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru 

minori) 

- adeverințe elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse 

primite pentru perioada specificată;  

- adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie 

apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (sau după caz: 

talon pensie, ajutor șomaj, etc) sau declarație notarială că nu a avut venituri. 

- alte venituri: pensie de urmaș, pensie de întreținere a minorului, alocație de 

stat, alocație suplimentară, venituri din chirii, din dividende sau alte venituri; 

- alte documente justificative 

- doar pentru elevii din clasele a IX-a – adeverință eliberată de școala 

gimnazială cu numărul de absențe nemotivate acumulate în clasa a VIII-a  

- EXTRAS DE CONT PE NUMELE ELEVULUI SI COPIE DUPA CARTEA 

DE IDENTITATE 

- folie  

 

4. BURSE DE AJUTOR SOCIAL 

Lit. a)  

Elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar membru de 

familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim 

net pe economie (762 lei) 

ACTE NECESARE: 

- Cerere tip de la secretariat; 

- copii C.I. ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru 

minori); 

- adeverințe elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse 

primite pentru perioada specificată;  

- adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie 

apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau după caz: 

talon pensie, ajutor şomaj, etc), sau declarație notarială că nu a avut venituri; 

- adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată 

pentru părinții/membrii de familie apți de muncă; 
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- alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de 

stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividende sau alte venituri; 

- alte documente justificative; 

- EXTRAS DE CONT PE NUMELE ELEVULUI SI COPIE DUPA CARTEA 

DE IDENTITATE  

- Folie 

 

Lit. b) Burse pentru elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte 

(copil pentru care instanța tutelară a hotărât exercitarea autorității părintești 

de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligației de 

întreținere a celuilalt părinte-pensie de întreținere, copilul cu tată declarat 

necunoscut; copilul adoptat de o singură persoană) și  elevi abandonați de 

părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială, respectiv 

plasamentul/plasamentul de urgență; 

- Nu este condiționată de venitul net al familiei; 

ACTE NECESARE: 

-   cerere tip de la secretariat; 

- copie Carte de Identitate; 

- copie certificat deces părinte – pentru copiii orfani; 

- hotărâre judecătorească (în cazul în care un părinte a fost decăzut din drepturi) 

sau alte  acte justificative pentru elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost 

instituită o măsură de protecție socială; 

- EXTRAS DE CONT PE NUMELE ELEVULUI SI COPIE DUPA CARTEA DE 

IDENTITATE  

- Folie 

 

Lit. c) elevi care au deficient/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau 

afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului (Ordinul 5379/2022). 

ACTE NECESARE: 

- Cerere tip de la secretariat; 

- copie Carte de Identitate; 
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- certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare 

în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei 

- EXTRAS DE CONT PE NUMELE ELEVULUI SI COPIE DUPA CARTEA 

DE IDENTITATE  

- Folie 

 

OBS: 

- Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa 

de studiu; 

- Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă 

de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea (la alegere) 

- Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursa de studiu/merit/performanță/ajutor 

social indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială; 

- Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social 

pentru luna respectivă; 

- Lista elevilor care beneficiază  de burse de ajutor social lit. b și c poate fi revizuită lunar, se 

adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile 

prevăzute. 

- Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare în următoarele situații: 

elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o 

singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/an; 

- Elevii care beneficiază de sprijin financiar „Bani de liceu”sau „Euro 200” pot obține bursă de 

studiu/merit/performanță/ajutor social dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în Ordinul 5379/2022 

 

TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR:  25 septembrie 

2022 

 


