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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, a Ordinului 5870 din
22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, a Hotărârii de Guvern 1094 din 06.10.2021 privind aprobarea cuantumului
minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social în anul școlar 2021-2022,
precum și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 291/2021 privind aprobarea
cuantumului burselor acordate din bugetul local al Municipiului Sebeș pe anul 2021, respectiv
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 316/2021 privind aprobarea numărului de
burse acordate din bugetul local al Municipiului Sebeș pe anul 2021 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. 5 alin (1) lit. a), b), c) şi d) din Ordinul nr.
5870/2021, în cuantum de 500 lei/elev/lună.
Art. 2. Bursele de merit se acordă tuturor elevilor de la Colegiul Naţional „Lucian Blaga”
Sebeş care se încadrează în prevederile art. 8 alin (1) lit. a), b), c), d) şi e) din Ordinul nr. 5870/2021,
în cuantum de 200 lei/elev/lună.
Art. 3. Bursele de studiu se acordă tuturor elevilor de la Colegiul Naţional „Lucian Blaga”
Sebeş care se încadrează în prevederile art. 10 alin (1) lit. a), b) şi c) din Ordinul nr. 5870/2021, în
cuantum de 150 lei/elev/lună.
Art. 4. Bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor de la Colegiul Naţional „Lucian
Blaga” Sebeş care se încadrează în prevederile art. 14 alin (1) lit. a), b), c) şi d) din Ordinul nr.
5870/2021, în cuantum de 200 lei/elev/lună.
Art. 5. Acordarea sau retragerea burselor de la art. 1, 2, 3 sau 4 se va realiza respectându-se
precizările Ordinului 5870/2021.
Art. 6. Retragerea temporară sau definitivă a bursei obținute se poate face și în conformitate
cu art. 16, alin (4) lit. c) din OMENCS 4742/2016(Statutul Elevului).
Art. 7. În situația în care numărul elevilor care se încadrează la bursele de performanță în
conformitate cu art. 1 din prezentul regulament, este mai mare decât numărul de burse de performanță
aprobat prin HCL 316/2021, vor constitui criterii de departajare în această ordine literele a), b), c) și
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d) ale art. 5 alin (1) din Ordinul 5870/2021. În cadrul unui criteriu, elevii vor fi ordonați descrescător
după media generală obținută în anul școlar anterior.
Art. 8. În situația în care numărul elevilor care se încadrează la bursele de merit în
conformitate cu art. 2 din prezentul regulament, este mai mare decât numărul de burse de merit aprobat
prin HCL 316/2021, vor constitui criterii de departajare în această ordine literele d), e), a), b) și c) ale
art. 8 alin (1) din Ordinul 5870/2021. În cadrul unui criteriu, elevii vor fi ordonați descrescător după
media generală obținută în anul școlar anterior pentru literele d), e) și a), semestrul școlar anterior
pentru litera b), respectiv media de admitere pentru litera c).
Art. 9. În situația în care numărul elevilor care se încadrează la bursele de studiu în
conformitate cu art. 3 din prezentul regulament, este mai mare decât numărul de burse de studiu
aprobat prin HCL 316/2021, criteriul de departajare va consta în ordonarea descrescătoare a elevilor
după media generală obținută în anul școlar anterior, cu excepția claselor a V-a și a IX-a. Elevii
claselor a V-a pot primi bursa de studiu doar începând cu semestrul II. Ordonarea elevilor claselor a
V-a și a IX-a se va face în funcție de media luată în calcul pentru obținerea bursei.
Art. 10. În situația în care numărul elevilor care se încadrează la bursele de ajutor social în
conformitate cu art. 4 din prezentul regulament, este mai mare decât numărul de burse de ajutor social
aprobat prin HCL 316/2021, vor constitui criterii de departajare în această ordine literele c), b), a) și
d) ale art. 14 alin (1) din Ordinul 5870/2021. În cadrul unui criteriu, elevii vor fi ordonați descrescător
după media generală obținută în anul școlar anterior, cu excepția claselor a V-a și a IX-a. Elevii
claselor a IX-a vor fi ordonați după media de admitere în primul semestru, iar în al doilea semestru
după media primului semestru. Elevii claselor a V-a pot fi ordonați doar în semestrul al doilea după
media primului semestru.
Art. 11. Plata burselor se va face numai prin virament în conturi bancare deschise pe numele
beneficiarilor.
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