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REGULAMENT 
DE ACORDARE A BURSELOR ŞCOLARE 

 LA COLEGIUL NAŢIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ 

 

 În temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordinului 5576 din 

7.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, precum și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 41/2018 

privind aprobarea cuantumului burselor acordate din bugetul local al Municipiului Sebeș pe anul 

2018 Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Lucian Blaga” Sebeş a stabilit următoarele 

criterii specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a 

burselor de ajutor social: 

 

 Art. 1. Bursele de performanţă se acordă tuturor elevilor de la Colegiul Naţional „Lucian 

Blaga” Sebeş care se încadrează în prevederile art. 6 lit. a), b) şi c) din Ordinul nr. 5576/2011, în 

cuantum de 200 lei/elev/lună. 

 Art. 2. Bursele de ajutor social, în cuantum de 40 lei/elev/lună,  se acordă tuturor elevilor de 

la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş care se încadrează în prevederile art. 13 lit. a) din Ordinul 

nr. 5576/2011. Bursele de ajutor social, în cuantum de 40 lei/elev/lună,  se acordă elevilor de la 

Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş care se încadrează în prevederile art. 13 lit. c) din Ordinul 

nr. 5576/2011, dar nu mai mult de 2% din numărul total al elevilor. Bursele de ajutor social se acordă 

elevilor în ordinea crescătoare a venitului. 

 Art. 3.  
(a). Bursele de studiu, în cuantum de 70 lei/elev/lună,  se acordă elevilor de la Colegiul Naţional 

„Lucian Blaga” Sebeş, clasele V-VIII, care se încadrează în prevederile art. 9 din Ordinul 5576/2011 

şi care au obţinut media generală de minim 8,50 în semestrul anterior celui în care este depusă cererea, 

dar nu mai mult de 10% din numărul elevilor de la ciclul gimnazial. Excepție fac elevii din clasele de 

început de ciclu gimnazial care nu pot primi burse de studiu în primul semestru. 

(b). Bursele de studiu, în cuantum de 70 lei/elev/lună,  se acordă elevilor de la Colegiul Naţional 

„Lucian Blaga” Sebeş, clasele IX-XII, care se încadrează în prevederile art. 9 din Ordinul 5576/2011 

şi care au obţinut media generală de minim 8 în semestrul anterior celui în care este depusă cererea, 

dar nu mai mult de 10% din numărul elevilor de la ciclul liceal. Excepție fac elevii din clasele de 

început de ciclu liceal care nu pot primi burse de studiu în primul semestru. 

(c). Bursele de studiu se atribuie elevilor care se încadrează în prevederile acestui articol literele (a) şi 

(b), în ordinea descrescătoare a mediilor, în caz de medii egale elevii vor fi ordonaţi crescător după 

venit. 

(d). Bursele de studiu se revizuiesc semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete 

lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.  

  

 

 



 

 

Art. 4.  
(a). Bursele de merit, în cuantum de 120 lei/elev/lună, se acordă semestrial elevilor de la Colegiul 

Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, clasele V-VIII, care se încadrează în prevederile art. 8 din Ordinul 

5576/2011 astfel: 

(a).1. pentru semestrul I, al anului școlar curent, elevilor care au obţinut media generală de 

minim 9,20 în anul şcolar anterior,  

(a).2. pentru semestrul II al anului școlar curent, elevilor care au obţinut media generală de 

minim 9,20 în semestrul I al anului școlar curent. 

(b). Bursele de merit, în cuantum de 120 lei/elev/lună, se acordă semestrial elevilor de la Colegiul 

Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, clasele IX-XII, care se încadrează în prevederile art. 8 din Ordinul 

5576/2011 astfel: 

(b).1. pentru semestrul I, al anului școlar curent, elevilor care au obţinut media generală de 

minim 9,00 în anul şcolar anterior,  

(b).2. pentru semestrul II al anului școlar curent, elevilor care au obţinut media generală de 

minim 9,00 în semestrul I al anului școlar curent. 

 (c). Bursele de merit se acordă elevilor de la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, clasele V-XII, 

care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor organizate de MEN, în anul 

școlar anterior, în cuantum de 120 lei/elev/lună. 

(d). Bursele de merit se acordă elevilor de la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, care se 

încadrează în prevederile acestui articol literele (a), (b) şi (c) în limita fondurilor disponibile 

(e). Bursele de merit se revizuiesc semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară 

a elevilor.  

(e).1. Prin excepție, elevii care au obținut bursă de merit pentru rezultate la olimpiadele școlare 

din anul școlar precedent, primesc bursa pe întreaga perioadă a anului școlar curent. 

 Art. 5. Retragerea temporară sau definitivă a bursei obținute se poate face în conformitate cu 

art. 16, alin (4) lit. c) din OMENCS 4742/2016(Statutul Elevului). 

Art. 6. În cazul în care un elev se califică atât pentru bursă socială, cât și pentru bursă de 

studiu, i se va atribui bursa care cumulează suma mai mare pe semestrul respectiv. 

 Art. 7. Plata burselor se va face numai prin virament în conturi bancare deschise pe numele 

beneficiarilor. 
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