
ÎN ATENŢIA  ÎNVĂŢĂTORILOR/DIRIGINŢILOR  2019-2020 
 

CONDIŢII BURSE (cf. Ordin 5576/2011) 
Semestrul  al II- lea 

 
Termen limită de depunere a dosarelor 27.01.2020 

 

BURSE DE PERFORMANŢĂ: - pentru  premii obţinute în anul şcolar/semestrul precedent. 

- locul I, II, III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor naţionale organizate de MEN care se află pe 

listele cu concursuri FINANŢATE de  Minister ; 

- copii CI/CN şi diploma - în DOSAR .           DOAR O SINGURĂ  DIPLOMĂ –obligatoriu scrisă în tabelul 

predat de  diriginte/invăţător,  comisiei de burse 

BURSE MERIT   A 
- media generală peste 8,50 în anul şcolar precedent;  

- pentru clasele  a V-a  şi a  IX-a  bursa se acordă începând cu sem. II; 

BURSE MERIT   B     - pentru  premii obţinute în anul şcolar/semestru precedent. 

- locul I, II, III la etapele judeţene ale olimpiadelor (zonale) şi concursurilor naţionale organizate de MEN care se 

afla pe listele cu concursuri FINANŢATE de  Minister; 

- copii CI/CN şi diplome. diploma - în DOSAR .           DOAR O SINGURĂ  DIPLOMĂ- obligatoriu scrisa in 

tabelul predat de  diriginte/invăţător,    comisiei de burse 

BURSE MERIT C- pentru  premii obţinute în anul şcolar/semestrul precedent. 

- locul I, II, III la concursurile naţionale organizate de MEN care se afla pe listele cu concursuri FINANŢATE de  

Minister ; 

- copii CI/CN şi şi diploma - în DOSAR .           DOAR O SINGURĂ  DIPLOMĂ- obligatoriu scrisa in tabelul 

predat de  diriginte/invăţător, comisiei de burse 

BURSE DE STUDIU: necesită dosar şi media din anul şcolar/semestrul precedent.         maxim   1263  RON   
 media generală peste 7 în anul  şcolar precedent ; media 10 purtare; 

- venitul lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni – mai mic sau egal cu salariul minim (net) pe 

economie      

- pentru clasele  a V-a  şi a  IX-a  bursa se acordă începând cu sem. al II-lea; 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL: (necesită dosar) :       631,5  RON    

- promovat; media 10 purtare; 

- venit mediu lunar pe membru de familie pe ultimele 12 luni mai mic sau egal cu 50% din salariul minim net pe 

economie şi nu deţin terenuri agricole cf. Art.13 pct.c)      

- tipurile de burse sociale sunt menţionate la Art.13 pct.a),b),c) 

BURSĂ MEDICALĂ(= bursă socială, necesită dosar):dovada afecţiunii de care suferă elevul de la medicul 

specialist, parafată şi de medicul de familie sau de medicul şcolii;   

BURSA DE ORFAN ((= bursă socială, necesită dosar)   - de un singur  părinte sau de amândoi; 

BURSĂ OCAZIONALĂ (necesită dosar): se acordă o dată pe an pentru 75% din salariul minim net pe economie. 

                                                                        947, 25RON    
BANI DE LICEU (necesită dosar) -  doar pentru clasele IX-XII  se depune  doar in semestrul 1. 

RECHIZITE ŞCOLARE pt. cls. I-VIII (necesită dosar):   studii medii         0000 RON  

 venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a anului 2019   să fie maxim 50% din salariul 

minim- se acordă.doar in semestrul 1 .                                                                                

Toate dosarele se reînnoiesc la începutul fiecărui semestru, indiferent de tipul de bursă solicitat anterior şi  necesită  

10/FB la purtare . 

Excepţii : Bani de liceu şi B.rechizite –- care se acordă doar în semestrul 1 

SE POT COMBINA URMĂTOARELE  2 TIPURI DE BURSE, ŞI ANUME: 

 1) B. Studiu cu: Bursă de Ajutor Social   sau cu  Performanţă   sau cu   Merit A    sau   cu  Merit B    sau cu Merit C         

 2)Bursă de Ajutor Social cu: B. Studiu   sau cu Performanţă   sau cu   Merit A    sau   cu  Merit B    sau cu Merit C      

 

 -Toate dosarele necesită CERERE din care să rezulte opţiunea tipului de de bursă – nu este o cerere tip.. 

-Pentru fiecare tip de bursă se face dosar separat. 

-Fiecare copil TREBUIE să opteze singur pentru  combinaţia de burse dorită, dacă se încadrează la 2 tipuri; 

-Pentru concursurile  FINAŢATE de MEN căutaţi în anexele 1, 2, 3, 4 şi  7;                                           
 

*Acest material este orientativ, conţine informaţiile în rezumat. Pentru  cunoaşterea metodologiei oficiale de acordare a burselor 

vă rugăm să consultaţi  Ordinul MECTS nr.5576 /2011), legea 38/2019 şi alte modificări/adăugiri ulterioare. 



 

 

ACTE PENTRU DOSARUL DE BURSĂ  
SOCIALĂ, DE STUDIU, RECHIZITE, BANI DE LICEU, MEDICALĂ 

 

 

1. Dosar cu şină 

2. Cerere în care se specifică tipul de bursă solicitat şi numărul membrilor 

familiei; 

3. Pentru părinţii cu venituri: adeverinţe de venit (net şi brut) pe ultimele 12 

luni (de la 01.01.2019 până la 31.12.2019) ; 

4. Pentru părinţii fără venituri: declaraţie pe proprie răspundere dată la 

notariat din care să reiasă că nu au realizat venituri în ultimele 12 luni 

(fiecare părinte), în declaraţia notarială TREBUIE să specifice dacă nu au  

alte venituri din chirii, pământuri, etc.şi dacă un părinte nu participă 

financiar la întreţinerea financiară a copilului; 

5. Adeverinţă de la circa financiară – dacă au si alte venituri din chirii, 

pământuri, etc.; 

6. Taloane de pensie/ şomaj/pensie alimentară/alocaţii copii/pensie 

handicap/alocaţii suplimentare şi alte dovezi privind alte ajutoare financiare 

(după caz); 

7. Certificate de naştere ale tuturor copiilor de vârstă şcolară (copie); 

8. Adeverinţe de la unitatea şcolară în care învaţă fraţii (dacă e cazul);  

9. Copii după certficat de căsătorie, sentinţă divorţ – pensie alimentară, deces 

(după caz) –pensie de urmaş (copie); 

10  C.I./B.I. părinţi (copie); 

11  Certificat medical eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul şcolar, în cazul bolilor cronice specificate la 

art.13a (din Ordin MECTS nr.5576/2011)- pentru bursa medicală. 



 

 

 

 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE 

 FINANȚATE DE CĂTRE   M.E.N. 2019 

 

 

selecţie concursuri care aparţin profilului C.N.A. Dinu Lipatti 

 

 

 

 

 

NR.  

CRT.  

 

CONCURS 

 

TIP DE BURSĂ 

 

1 OLIMPIADA ŞCOLARĂ       ETAPA NAŢIONALĂ 

MUZICĂ-Interpretare instrumentală,vocală şi studii teoretice-cls.IX-XII       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANŢĂ 

2. OLIMPIADA ŞCOLARĂ       ETAPA NAŢIONALĂ 

MUZICĂ - Interpretare instrumentală - cls.III-VIII  

 

3. OLIMPIADA CORALĂ            ETAPA NAŢIONALĂ 
 

4. OLIMPIADA ŞCOLARĂ         ETAPA NAŢIONALĂ 

ARTA ACTORULUI – Individual - cls. XI-XII  

 

5. OLIMPIADA ŞCOLARĂ        ETAPA NAŢIONALĂ 

ARTA ACTORULUI – Trupe de teatru - cls.IX-XII  

 

6. JEUNESSES INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION DINU 

LIPATTI 

 

7. 

“MARELE PREMIU” AL PALATULUI NAŢIONAL AL COPIILOR 

– CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ 

 
MERIT C 

 

 

 

 

Pot fi şi alte concursuri….in anexele cu concursuri Finanţate, nu sunt acestea singurele…. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE 

 FINANȚATE DE CĂTRE   M.E.N. 2019 

selecţie concursuri care aparţin profilului C.N.A. Dinu Lipatti 

 

 

 

NR.  

CRT.  

 

CONCURS 

 

TIP DE BURSĂ 

 

1  

OLIMPIADA ŞCOLARĂ       ETAPA ZONALĂ 

MUZICĂ - Interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice - cls.IX-

XII       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERIT    B 

2.  

OLIMPIADA ŞCOLARĂ       ETAPA ZONALĂ 

 

MUZICĂ - Interpretare instrumentală - cls.III-VIII  

 

 

3.  

OLIMPIADA CORALĂ            ETAPA ZONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot fi şi alte concursuri….in anexele cu concursuri Finanţate, nu sunt acestea singurele…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pentru concursuri : 

 

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.016/2019 privind aprobarea Calendarului competițiilor 

școlare internaționale, naționale și regionale în 2019 

Data publicării:  

22.01.2019 

Ordinul de ministru nr. 3.016/2019 aprobă calendarul următoarelor competiții:  

 Olimpiadele și concursurile școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate la 

care participă elevi români (anexa nr. 1) 

 Olimpiadele naționale școlare (anexa nr. 2) 

 Activitățile de pregătire și selecție a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele 

internaționale (anexa nr. 3) 

 Concursurile naționale școlare finanțate de MEN (anexa nr. 4) 

 Concursurile naționale școlare fără finanțare MEN (anexa nr. 5) 

 Concursurile interjudețene/regionale școlare fără finanțare MEN (anexa nr. 6)      NU 

 Activitățile educative naționale finanțate de MEN (anexa nr. 7)        

 Activitățile educative naționale fără finanțare MEN (anexa nr. 8)        NU 

 Activitățile educative regionale și interjudețene fără finanțare MEN (anexa nr. 9) 

 

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-30162019-privind-

aprobarea-calendarului-competi%C8%9Biilor 

 

                       

 

                                  DE ŞTIUT  !!!!!   

 

1) ANEXELE 1, 2, 3, 4 ŞI 7   CONŢIN CONCURSURILE  VALABILE PENTRU ACORDAREA UNEI 

BURSE DE PERFORMANŢĂ, MERIT B, SAU MERIT C , deoarece sunt  FINANŢATE DE MEN. 

 

2) Pentru oricare concurs aflat pe una dintre  Anexele  menţionate la punctul 1  trebuie să se menţioneze 

nr. poziţiei concursului şi anexa din care face parte respectivul concurs.  

 

3) Excepţie de la punctul 2  fac Olimpiadele Naţionale şi Zonale . 

 

4) În listele efectuate de diriginţi/învăţători trebuie să se specifice concursul, premiul şi instrumentul  

pentru elevii care solicită B. de Performanţă,  Merit B  sau  Merit C  

 

5) Nu se primesc dosare incomplete sau care depăşesc termenul de predare; 

 

6) Concursurile valabile sunt doar cele desfășurate  in anul 2019, drept pentru care   va rugam să 

verificați anul desfășurării concursului. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%2001_Calendar_Olimpiade%20si%20concursuri%20internationale_2019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%2002_Calendar_%20Olimpiade%20nationale_2019%20%281%29.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%2003_Calendarul%20activitati%20pregatire%20loturi_2019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%2004_Calendar_Concursuri%20finantate%20MEN_2019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%2005_Calendar%20_Concursuri%20fara%20finantare%20MEN_%202019%20.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%2006_Calendar%20_Concursuri%20%20interjudetene_2019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%2007_CAEN%20finantate%20MEN_2019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%2008_CAEN%20f%C4%83r%C4%83%20finan%C8%9Bare%20MEN_2019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%2009_CAER_2019.pdf
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-30162019-privind-aprobarea-calendarului-competi%C8%9Biilor
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-30162019-privind-aprobarea-calendarului-competi%C8%9Biilor

