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HOTĂRÂREA NR.....
Din data d e ....................

-privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru anul
şcolar 2018-2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă

Având în vedere iniţiativa domnului Vicepnmar Dan Valentin Ciont, înregistrată sub nr. 28750 
/14.09.2018 şi referatul nr. 28750/18.09.2018 cu privire la acordarea de burse elevilor din învăţământul 
preuniversitar din municipiul Fagaras pentru anul şcolar 2018-2019,

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 3480 din 26 martie 2018 pentru modificarea anexei la 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 cap II art. 5, privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, raportate la art.9 
alin 7, art. 82 alini, 2 şi 3 şi art. 105 alin 2 lit. d din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

In temeiul Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, şi a art. 36 alin 6, lit.a, pct.l, art.45 alin 1 din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se aprobă ca începând cu semestrul I al anului şcolar 2018-2019 să se acorde elevilor din 
învăţământul preuniversitar din municipiul Făgăraş următoarele categorii de burse:

- burse de performanţă_________________1.500 lei
- burse de merit ______________________  150 lei
- burse de studiu______________________  100 lei
- burse de ajutor social________________  70 lei

Art.2. Se aprobă ca bursele de performanţă şi bursele de ajutor social să se acorde tuturor elevilor care 
îndeplinesc criteriile şi condiţiile legale.
Art.3. Se aprobă ca bursele de merit să se acorde elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă dmtr-o unitate de 
învăţământ care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor / concursurilor şcolare 
naţionale organizate de M.E.N., precum şi elevilor care au obţinut media 10 la sfârşitul semestrului sau 
anului şcolar.
Art.4. Se aprobă ca bursele de studiu să se acorde în procent de 1,5% din totalul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă dintr-o unitate de învăţământ.
Art.5. Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar sunt 
prevăzute în Ordinul nr. 3480 din 26 martie 2018 care modifică şi completează anexa la Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 Cap. II art. 5, privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat care se completează cu 
criteriile specifice elaborate de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, acordarea acestor 
burse se face din capitolul 65.02 "învăţământ” art. 59.01”Burse”,
Art. 6. Suma totală care a fost folosită pentru plata burselor in anul şcolar 2017/2018 a fost de 320.195 lei. 
Suma totală estimată pentru plata burselor aferenta anului şcolar 2018/2019 este in cuantum de 350.000 lei. 

Aceste sume vor fi alocate in urma solicitărilor unităţilor de invatamant, urmând a fi făcute rectificări bugetare 
in perioada următoare.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Făgăraş, 
conducerea acestor unităţi de învăţământ se încredinţează cu aducerea la îndeplinire.
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Nr. 28750/18.09.2018 

R e p a r t iz a t  p e n t r u  a v iz a r e

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
FĂGĂRAŞ

GHEORGHE SUCACIU
LA COMISIA

REFERAT LA PROIECTUL DE HOTARARE A CONSIUL&I LOCAL 
privind acordarea de burse elevilor din invatamântul preuniversitar din Municipiul Fagaras pentru

anul şcolar 2018-2019

Având în vedere iniţiativa domnului viceprimar Dan Valentin Ciont nr. 28750/14.09.2018 prin care 
propune acordare de burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social pentru anul 
şcolar 2018-2019, pentru elevii din invatamântul preuniversitar din Municipiul Fagaras după cum urmeaza:

burse de performanta.............................. 1.500 lei
burse de m erit.........................................  150 lei
burse de studiu.........................................  100 lei
burse ajutor social..................................... 70 lei

Bursele de performanţă şi cele de de ajutor social să se acorde necondiţionat numărului de elevi care 
îndeplinesc criteriile şi condiţiile legii.

Bursele de merit sa se acorde elevilor inscrisi la cursurile cu frecventa dintr-o unitate de învăţământ şi 
bursele de studiu să se acorde în procent de 1,5% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă dintr-o 
unitate de învăţământ.

In anul şcolar 2017-2018 au fost acordate un număr total de: = 766 burse sociale
= 176 burse de merit 
= 125 burse de studiu 
= 5 burse medicale,

Suma totală care a fost folosită pentru plata burselor in anul şcolar 2017/2018 a fost de 320.195 lei,
Suma totală estimată pentru plata burselor aferenta anului şcolar 2018/2019 este in cuantum de 350.000 

lei.
Aceste sume vor fi alocate in urma solicitărilor unităţilor de invatamant, urmând a fi făcute rectificări 

bugetare in perioada următoare.
Acordarea acestor burse se face din capitolul 65.02 "învăţământ” art. 59.01”Burse”
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3480 din 26 martie 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 Capitolul II art. 5 privind aprobarea 
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat coroborate cu criteriile 
specifice elaborate de consiliile de administraţie a unitaţiilor de învăţământ, propunem adoptarea unei hotărâri 
privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuni^r^itaţ din Municipiul Fagaras pentru anul şcolar 
2018-2019.

SECRET;
LAURA ELENA CA

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATRIBUŢIA NUMELE ŞI PRENUMELE DATA
1 D IR E C T O R  E C O N O M IC D A N  L U D U 18 .09 .2018
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TABEL ACORDARE BURSE IN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Nr
crt.

Denumire unitate de invatamant Burse de ajutor social 
acordate in anul şcolar 

2017-2018

SEMI + SEM II

Burse de merit 
acordate in anul şcolar 

2017-2018

SEM I + SEM II

Burse de studiu 
acordate in anul 

şcolar 2017-2018

SEM I + SEM II

Burse de 
performanta 

acordate in anul 
şcolar 2017-2018

SEMI + SEM II

TOTAL BURSE

1. Colegiul Naţional "Radu 
Negru”
+ Şcoala Gimnazială nr. 1

45 + 53= 98 19 + 34 = 53 14 + 21=35
(medicale) 
2 + 3  = 5

T= Sem I+Sem II 
80+111

T =  191 BURSE 
T suma = 84.590 lei

2. Colegiul Naţional 
"Doamna Stanca”+ Şcoala 
Gimnazială Nr. 7

5 1 + 4 9  =100 15 + 21=36 - -
T=Sem I + Sem II

66+70
T= 136 BURSE 

Tsuma = 54.764 lei

3 Şcoala Gimnazială ”Ovid 
Densusianu” + Şcoala 
Gimnaziala nr. 4

127 + 108 = 235 8 + 25 =33 4 + 4=8 -
T= Sem I+SemII 

139+137 
T= 276 BURSE 

T suma = 114.115 lei
4. Colegiul Aurel Vijoli 46 +46= 92 7+9 = 16 T= Sem 1+ Sem II 

53 +55 
T= 108 BURSE 

T suma = 26.928 lei
3. Liceul Teologic Ortodox ”Sf. 

Constantin Brancoveanu” 120+105= 225 15+25= 40 40+20=60
T= Sem I+Sem II 

175+150
T = 325 BURSE 

Tsuma = 24.960 lei
4 Liceul Tehnologic ”Dr. I 

Senchea” 9 + 7 =  16 7 + 7= 14 2 + 4=6
T= Sem I+Sem II 

18+18
T = 36 BURSE 

T suma= 14.838 lei
T= 766 T= 176 T= 125 T= 5 T =320.195 LEI

S-au acordat = 766 burse sociale în anul şcolar 2017-2018
= 176 burse de merit în anul şcolar 2017-2018
= 125 burse de studiu în anul şcolar 2017-2018
= 5 burse medicale în anul şcolar 2017-2018
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In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind 
linistraţia publică locală şi ale art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, supun atenţiei dumneavoastă următoarea

INIŢIATIVĂ
Subsemnatul Clonţ Valentin Dan în calitate de viceprimar, ţinând seama de 

prevederile art.105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională „ Finanţarea 
complementară se asigură din bugetele locale ale unităţii administrativ teritoriale de care 
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli.....d) cheltuieli cu bursele elevilor’'

Pornind de la faptul că acordarea acestor burse reprezintă o formă de sprijin material, 
vizând atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la 
învăţătură şi disciplină, consider necesară şi oportună promovarea unui proiect de hotărâre 
privind acordarea burselor şcolare pe anul şcolar 2018-2019 în conformitate cu prevederile 
art. 82 alin.(l) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale “Elevii de la cursurile cu frecvenţă 
din învăţământul universitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, 
de burse de studiu şi de burse de ajutor social’', propun propun ca începând cu semestrul I al 
anului şcolar 2018-2019, să se acorde elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul 
Făgăraş, următoarele categorii de burse:

- buse de performanţă in cuantum de 1500 lei
- burse de merit in cuantum de 150 lei
- burse de studiu in cuantum de 100 lei
- burse de ajutor social in cuantum de 70 lei

Menţionez ca bursele de performanţă şi cele de ajutor social să se acorde 
necondiţionat numărului de elevi care îndeplinesc criteriile si condiţiile legii.

Bursele de merit să se acorde elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă dintr-o unitate de 
învăţământ şi bursele de studiu să se acorde în procent de 1,5% din numărul elevilor înscrişi 
la cursurile cu frecvenţă dintr-o unitate de învăţământ, respectând prevederile Ordinului nr. 
3480 din 26 martie 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 Capitolul II art. 5 privind aprobarea 
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
coroborate cu criteriile specifice elaborate de consiliile de administraţie ale unităţiilor de 
învăţământ, propunem adoptarea unei hotărâri privind acordarea de burse elevilor din 
învăţământul preuniversitar din Municipiul Fagaras pentru anul şcolar 2018-2019.

VICEPRIMAR 
DAN VALENTIN CLONT



ORDIN nr. 3.480 din 26 martie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

EMITENT •  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

Publicat în MONITORUL OF’CIAL nr. 368 din 26 aprilie 20 8 

Data intrării în vigoare 25-04-2018
în temeiul prevederilor art. 12 şi art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, 
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Articolul i
Anexa la Ord'nul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 768 din 1 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 6, alineat.. v1' se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi care au obţinut nota 10 (zece) sau, după caz, calificativul Foarte bine la 
purtare.

2. La articolul 13. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) orfani sau bolnavi de TBC şi care ,e află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli 
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatită cronică, glaucom miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de 
SIDA sau care suferă de poliartrită juvenila spondirtă anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, 
tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice 
alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în 
considerare; acordarea burselor pentru motive mei cale se face pe baza certificatului eliberat de medicul 
specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de sa cabinetul şcolar;

3. La articolul 18. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau 
burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit 
/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.

Ari.colul II
Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior 
şi educaţie permanentă, Direcţia generală economică, Direcţia minorita: inspectoratele şcolare judeţene/
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniver tar .uc la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin.

Articolul UI
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul aducnţiel aooo.L .

Valentin Pop
Bucureşti, 26 martie 2018.
Nr. 3.480.
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ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
(actualizat până la data de 16 martie 2012*)

EMITENT:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Data Intrării in vigoare: 16 Martie 2012

Forma consolidată valabilă la data de 01 Septembrie 2015

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16 Martie 2012 până la data 
selectată

*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 01 Septembrie 2015 este realizată 
de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. 
Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 
3.470 din 7 martie 2012.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. 
Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea 
utilizatorilor.

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

în temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală economic, 

finanţe, resurse umane, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu 
Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, 
inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

î



Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucureşti, 7 octombrie 2011.
Nr. 5.576.

ANEXĂ

CRITERII GENERALE 
de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de 

burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
ART. 2
Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât 

protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi 
disciplină.

ART. 3
(1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 

aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
ART. 4
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

CAP. II
Criterii generale de acordare a burselor

ART. 5
Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţă, burse de merit, 
burse de studiu şi burse de ajutor social.

ART. 6
(1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din 

cazurile următoare:
a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit 
în continuare MECTS;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile 
internaţionale;
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c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale corapetiţiilor/concursurilor cultural- 
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de 
MECTS.

(2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor 
pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi 
făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

(3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada 
anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).

(4) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un 
semestru este mai mică de 10.

ART. 7
Bursele de merit şi bursele de studiu.se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.
ART. 8
(1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile 

următoare:
a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 

la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi 
în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;

Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 
martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.

b) au obţinut locurile 1, II sau 111 Ia etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 
naţionale organizate de MECTS;

c) au obţinut locurile I, II sau TTI la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural- 
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de 
MECTS.

(2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând eu 
semestrul al Il-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal 
sau profesional, respectiv începând cu .semestrul 1, pentru elevii aliaţi în celelalte clase ale 
învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 
2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit.
a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.

(4) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor 
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă 
bursele de merit menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată şi va fi făcută publică de 
MECTS, anual, până la data de 1 octombrie,

(5) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe 
perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (I) 
lit. b) sau lit. c).

(6) în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai 
mică de 10.
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ART. 9
(1) Bursa de istudiu se âeordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe

membru de familie_ pemlţimfle 3 ftini eel m ultr^aLeu salariul minim pe eeonomre^Reare 
m d^M esc simnî^^condipile"- au media generală j?eşte"7;00- şi nota • 1-0 -ia^urtăiVîn 
anterior cehii în oare '’se. acorda bursa. :... L~ ... ----- -- '

(2) Bursele de studiu sunt-,revizuite semestrial. în.funcţie de modificările intervenite în 
veniturile riete-iunare ale familiei .şi în situaţia şcolară a.eleviler " .

ART. 10 " ' > :
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de 

început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, 
pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.

ART. 11
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a 

familiei sau a susţinătorilor legali.
ART. 12
(1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, 

în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
(2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la 

purtare.

Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 
2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.

ART. 13
Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile 

cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:
a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori. bolnavi de 

diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, 
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau 
infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită 
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; acordarea burselor pentru motive 
medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 
familie/medicul de la cabinetul şcolar;

Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 
2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.

b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au 
posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai 

mare de 50% din salariul minim net pe economie;
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2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de 
şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

ART. 14
Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din 
unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc 
dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

ART. 15
(1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte 

doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară 
pentru copii.

ART. 16
(1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile 

cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de 
familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.

(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale 
veniturilor, prevăzute la art. 13.

(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul 
lunar al bursei de ajutor social.

CAP. 111
Dispoziţii finale

ART. 17
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul 

pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 
profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

ART. 18
(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu 

valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse 

de performanţă sau burse de merit.
(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă 

de perfonnanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă 
pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

ART. 19
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la 

art. 13, în următoarele situaţii:
a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi 

la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare sau, după caz. calificativul 
Foarte bine la purtare;

Lit. a) a art. 19 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 
2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.
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b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în 
liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de 
stat;

c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
ART. 20
(1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor 

de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi 
a activităţilor şcolare.

(2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, 
apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, 
studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
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Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, 
sunt:
• burse de performanţă,
• burse de merit,
• burse de studiu,
o burse de ajutor social.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de 
situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt 
revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 
veniturile nete lunare ale familiei.

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, 
calificativul Foarte bine la purtare.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi 
înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de 
stat:

a) elevilor orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa 
dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, 
sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, 
astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, 
glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul 
HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, 
spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap 
locomotor; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe 
baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de 
medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

b) elevilor din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă 
localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de 
învăţământ din localitatea de domiciliu;



c) elevilor proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat 
următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, 
pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe 
economie;

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 
mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele 
montane.

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau 
părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor 
minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de 
învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de 
acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de 
familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile 
lucrătoare ale fiecărui semestru.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se 
iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de 
membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi 
elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 
preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru 
de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.

Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza 
documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 13 din 
Ordinul nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările 
ulterioare.
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Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin 
egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Baza: Ordinul nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările 
ulterioare

In atas-Ordinul nr. 5.576 din 7 octombrie 2011



HQTARARE (A) 445 08/08/1997 C.T.C.E. P. Neamţ - LEGIS

HOTĂRÂRE nr. 445 din 8 august 1997 (*actualizată*)
privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme 
de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de 
stat, cursuri de zi 
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 15 august 1997 
Data intrării in vigoare : 15 august 1997

Forma actualizata valabila la data de : 18 septembrie 2018
13. Numărul beneficiarilor de burse de merit nu poate sa depăşească IZ, iar a 
celor de burse de studiu 1,5% din numărul total al elevilor din clasele IX-XII 
(XIII), respectiv, anii I-IV, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti.
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CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 1
COMISIA DE STUDII, PROGNOZE 
ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. /  /20.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- acordarea de burse elevilor din invatamantul preuniversitar din Municipiul Fagaras 
pentru anul şcolar 2018-2019

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marilena

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / 20.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- acordarea de burse elevilor din invatamantul preuniversitar din Municipiul Fagaras 
pentru anul şcolar 2018-2019

Amendamente propuse:
________________________ A  —

PREŞEDINTE, 
Bogdan Ion

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 3
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. J9 / 20.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- acordarea de burse elevilor din invatamantul preuniversitar din Municipiul Fagaras 
pentru anul şcolar 2018-2019

Amendamente propuse:

C? 07 /

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anta


