Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași
ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

Criterii minimale de acordarea burselor:
1. nota 10 la purtare
2. prezență integrală la cursuri, cu excepția situațiilor motivate prin certificate medicale și alte scutiri
3. existența absențelor nemotivate într-o lună atrage suspendarea acordării bursei în luna respectivă
Criterii specifice de acordare a burselor:
Absențele se monitorizează lunar, situația acestora fiind întocmită și predată de doamnele/domnii
diriginți în primele trei zile calendaristice ale lunii următoare.
Absențele se pot motiva în baza certificatelor medicale, scutiri și a altor documente justificative:
„participarea la activități specifice celor cinci specialități: muzică, arte plastice, arhitectură și
design, arta actorului, coregrafie) pe bază de tabel cu semnătura profesorului îndrumător, diriginte
și avizat de conducere”.
Bursele se vor acorda sub formă de tichete valorice. Tichetele valorice sunt valabile pe o perioadă
de un an de la data eliberării acestora. Tichetele valorice nu vor putea fi utilizate pentru
achiziționarea de produse alcoolice și tutun. Tichetele valorice nu vor putea fi transformate în bani.
Cuantumul lunar al unei burse:
1. bursa de performanță = 130 lei
2. bursa de merit pentru elevii cu media 10.00 = 110 lei
3. bursa de merit pentru elevii cu media în intervalul 8.50-9.99 = 100 lei
4. bursa de studiu pentru elevii cu media în intervalul 7.00-8.49 = 90 lei
5. bursa de ajutor social = 85 lei

1. BURSELE DE PERFORMANȚĂ - se acordă (la începutul anului școlar) elevilor care se
încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor naționale
organizate de Ministerul Educației Naționale (M.E.N)
b) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural-artistice,
de nivel național, organizate de M.E.N.
c) au media 10 la purtare și prezență integrală la cursuri
2. BURSELE DE MERIT - se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură, au obținut
media generală în anul școlar precedent (2019-2020) de cel puțin 8.50, media 10 la purtare și
prezență integrală la cursuri.
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Bursele de merit se acordă începând din semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de
început ale învățământului gimnazial (clasa a V-a) și liceal (clasa a IX-a), respectiv începând cu
semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial și liceal.

3. BURSELE DE STUDIU - se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe
membru de familie pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2020) cel mult egal cu salariul minim pe
economie (2230 Lei)* și care au media generală în anul școlar precedent (2019-2020) de cel puțin
7.00, media 10 la purtare și prezență integrală la cursuri.
Acte necesare:
- Cerere (se găsește la secretariat)
- Copie certificat de naștere / carte de identitate elev
- Copii certificat de naștere și carte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei
- Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele
3 luni (iunie, iulie, august 2020), inclusiv alocația suplimentară pentru copii (vezi Anexa-pag.3)
- În cazul în care nu se realizează venituri, se va depune la dosar document justificativ (Primărie/ ANAF)
- Folie pentru documente
*****documentele se depun până la data de 25.09.2020
*****Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile
familiei și situația școlară a elevilor.
*****Bursele de studiu se acordă începând din semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de
început ale învățământului gimnazial (clasa a V-a) și liceal (clasa a IX-a), respectiv începând cu
semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial și liceal.
4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL - se acordă elevilor care au media 10 la purtare și prezență
integrală la cursuri și se încadrează în unul dintre cazurile următoare:
4.1. Orfani
- Cerere (se găsește la secretariat)
- Copie certificat de naștere / carte de identitate elev
- Copie certificat de deces
- Folie pentru documente
4.2. Bolnavi
- Cerere (se găsește la secretariat)
- Copie certificat naștere / carte de identitate elev
- Certificatul medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul
de la cabinetul școlar, pentru elevii care suferă de una din bolile specificate în lege
- Folie pentru documente
4.3. Situație materială grea - se acordă (la începutul anului școlar) elevilor care provin din
familii cu venitul lunar mediu pe membru de familie în ultimele 12 luni cel mult egal cu 50% din
salariul minim pe economie (1115 Lei), media 10 la purtare și prezență integrală la cursuri.

**** Elevii pot pierde bursa dacă media la purtare într-un semestru este mai mică de 10 (zece)
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Acte necesare:
- Cerere (se găsește la secretariat)
- Copie certificat de naștere / carte de identitate elev
- Copii certificat de naștere și carte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei
- Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni (sept. 2019 - aug. 2020)
anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii
- Act doveditor în original cu terenurile agricole deținute și venitul agricol impozabil (dacă este cazul)
- Folie pentru documente

IMPORTANT
DOSARELE pentru bursele de studiu se depun la secretariatul colegiului, pentru
etapa I, până la data de 25.09.2020. Persoană de contact: Brădățan Daniel.
* Începând cu data de 01.01.2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat
în plată se stabilește la 2230 Lei lunar.

ANEXA
acte doveditoare privind veniturile
3. Burse de studiu
Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale
membrilor familiei pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2020) anterioare
depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii:

adeverință de salariu pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2020);
adeverință de la Administrația Financiară de care aparține domiciliul
părinților din care să rezulte că familia nu are venituri din chirii și nu
deține terenuri;
copie după hotărârea de divorț (dacă este cazul) și talon de pensie
alimentară pe ultima lună (dacă este cazul);
ultimul talon de șomaj (dacă este cazul);
acte doveditoare pentru orice tip de venit permanent (alocații de stat
pentru copii, alocație suplimentară, pensie etc.);
adeverințe elevi pentru frați/surori (dacă este cazul) cu mențiunea dacă
au beneficiat sau nu de burse, în anul școlar 2019-2020, și cuantumul lor.

Modul de calcul al venitului mediu net pe membru de familie

Suma rezultată se împarte la numărul de membri ai familiei.
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Se însumează toate veniturile NETE cu caracter permanent ale membrilor
familiei (salarii, pensii, alocații de stat, alocații de stat suplimentare, pensii
alimentare, pensii de urmaș, burse din anii școlari precedenți, programul „Bani
de liceu”, venituri din chirii, etc).

