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METODOLOGIE 

DE STABILIRE A CRITERIILOR DE EVALUARE 

PRIVIND  SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI DE 

ȘCOLARIZARE 

An școlar 2021-2022 

ART.1 Metododologia prezentă este elaborată pentru stabilirea criteriilor generale privind 

scutirea  de la plata taxei școlarizare pentru elevii Școlii Populare de Arte și Meserii ”Tiberiu 

Brediceanu ” Brașov, elevi foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale.  

ART.2 Scutirea de la plata taxelor de școlarizare se acordă elevilor de la cursurile de frecvență 

începând cu anul 2, (fără anii de specializare) pe baza criteriilor prevăzute în prezenta 

medodologie, pentru cincisprezece cursanți. Scutirea se acordă la începutul  anului școlar, după 

primirea aprobării ordonatorului principal de credite prin Hotarârea adoptată în ședința 

Consiliului Județean Brașov.  

ART.3 Criteriile de evaluare în vederea scutirii de la plata taxelor de frecvență (școlarizare) sunt 

discutate în Consiliul Profesoral și aprobate în Consiliul de Administrație al școlii, ori de câte ori 

intervin modificări.  

Criteriile propuse sunt : 

CRITETRII DE EVALUARE TOTAL PUNCTAJ = 100 

A. ACTIVITATEA ȘCOLARĂ  50 puncte 

1. PARTICIPARE SPECTACOLE SAU EXPOZIȚII 50 

2. OBȚINERE PREMII  40 

B. VENIT BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE  50 puncte 

1.Mai mic de    1800 lei 50 

2. Mai mic de   1900 lei 48 

3. Mai mic de   2000 lei 46 

4. Mai mic de   2100 lei 44 

5. Mai mic de   2200 lei 42 

6. Mai mic de   2300 lei 40 

7. Mai mare de 2300 lei 0 
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ART.4 Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata taxelor de școlarizare trebuie să conțină 

următoarele acte : 

1. Cerere de solicitare pentru scutire de la plata taxei de școlarizare 

2. Copia certificatului de naștere a solicitantului  

3. Copia certificatului  de naștere frați  

4. Copia certificatului de  căsătorie parinți  

5. Copie după C.I. al elevului dacă are 14 ani sau al unui părinte dacă elevul este cu vârsta 

sub 14 ani  

6. Venitul brut pe membru de familie : 
- Adeverința venitului brut ale membrilor familiei  pe ultimile trei luni anterioare depunerii 

dosarului, bursă socială, bursă școlară, alocație de stat pentru copii, ultimul talon de 

pensie în cazul în care părinții sunt pensionari, adeverință de șomaj sau ajutor social  

(dacă este cazul), etc. 

- Adeverință de la Administrația Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de 

venit la nivelul familiei  

 

ART.5 Modalitatea de acordare :  

- Scutirea  de la plata taxelor de școlarizare se acordă în ordinea punctajului descrescător  

conform criteriilor de evaluare enunțate  la Art.3 . 

- În cazul egalității punctajului departajarea se va acorda  elevilor care au părinți 

monoparentali . 

 

ART.6 Nu pot constitui criterii de acordare/ neacordare  a scutirii de la plata taxelor de 

școlarizare: religia, rasa, sexul, apartenența politică a cursantului sau a familiei acestuia, 

apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate. 

ART.7 Prin decizie internă se constituie comisia de verificare a dosarelor depuse pentru 

scutirea de la plata taxei de școlarizare, comisie care va întocmi un proces verbal, nominalizând 

cursanții care se încadrează în criteriile stabilite .  

ART.8 Înformațiile privind criteriile de acordare a scutirii de la plata taxelor de școlarizare 

precum și rezultatele în urma evaluării dosarelor depuse, vor fi comunicate prin intermediul 

cadrelor didactice,  prin afișarea la avizierul școlii dar și pe site-ul oficial al instituției.  

ART.9 Prezenta metodologie a fost avizată în ședința Consiliului profesoral și aprobată în 

ședința Consuiliului de administrație  din data de 13.09.2021 . 


