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HOTĂRÂREA NR.............
din data d e .......................... 2022

- privind modificarea şi completarea Art.3 din HCL nr. 244/04.11.2021 privind acordarea de burse elevilor 
din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în anul şcolar 2021-2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă......................... .

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr.4688/1/08.02.2022 
şi Raportul de specialitate nr. 4688/08.02.2022 al Compartimentului tehnologia informaţiei, informare 
cetăţeni, registratură, monitorizare coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă, prin care se propune 
modificarea şi completarea art.3 din HCL nr. 244/2021 privind acordarea de burse elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, conform Ordinului Ministrului 
Educaţiei nr. 3073/31.01.2022 prin care se aduc completări, modificări şi clarificări la anexa privind 
Criteriile generale de acordare a burselor, care se vor acorda elevilor începând cu semestrul al II - lea al 
anului şcolar 2021-2022, care au fost aprobate conform Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 5870/2021

Văzând avizele favorabile ale......................................................................................................... ,
Ţinând cont de prevederile:
art. 82 şi art. 105 alin.2 lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare,
Ordinul nr. 3073/31 ianuarie 2022 publicat în Monitorul Oficial nr. 99/31.01.2022 pentru 

modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

Ordinului nr. 5870/22 decembrie 2021 publicat în Monitorul Oficial nr.8/04.01.2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 
prevederi care intră în vigoare începând cu semestrul al II -lea  al anului şcolar 2021-2022.

în temeiul art. 129 alin. 7 lit.a, art. 139 alin. 3, lit.a, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit. a, art 197, 
art. 198 alin 1 si 2 şi art. 243 alin.l alit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

i [  , HOTĂRĂŞTE:

Art.I^jArt.3 din\/HCL nr. 2^4/2021 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în anul şcolar 2021-2022, se m©difi-eă“şi-v-a~£af< 

(A ave a următorul conţinut:
”Art.3. începând cu semestrul al Il-lea al anului şcolar 2021-2022 -  se vor aplica noile Criterii 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, conform anexei nr. 1 al 
Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 3073/ 2022 ordin prin care se aduc completări, modificări şi 
completări la anexa privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat conform Ordinului 5870/2021”

Art. H. Celelalte prevederi ale HCL nr. 244/2021, rămân neschimbate.
Art. HI. începând cu data prezentei HCL nr. 10/2022 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul 

Făgăraş, conducerea acestor unităţi de învăţământ se încredinţează cu aducere la îndeplinire.

INIŢIATOR, 
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL, 

LAURA ELENA GIUNCA Q
/f
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Nr. 4688/08.02.2022
PRIMARUL MUNICIPIULUI 

FĂGĂRAŞ
GHEORGHE SUCACIU

RAPORT COMPARTIMENT RESORT 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

- privind modificarea şi completarea Art.3 din HCL nr. 244/04.11.2021 privind acordarea de burse elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş în anul şcolar 2021-2022

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2021 a fost aprobat cuantumul burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat cu frecventă din Municipiul Făgăraş, precum şi criteriile de acordare al acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2022 a fost aprobate noile criterii de acordare a burselor elevilor 
din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş începând cu semestrul al - II- lea al anului şcolar 
2021-2022 conform Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5870/22 decembrie 2021,

Ulterior aprobării HCL nr. 10/2022, în Monitorul Oficial din 31.01.2022 a fost publicat Ordinul 
Ministrului Educaţiei nr. 3073/31.01.2022 prin care se aduc completări, modificără şi clarificări la anexa 
privind criteriile de aplicare la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5870/22 decembrie 2021 publicat în Monitorul 
Oficial în data de 04 ianuarie 2022, prin care au fost aprobate noile Criterii generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, care vor avea aplicabilitate începând cu semestrul al II- al 
anului şcolar 2021-2022, după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:
"ART. 1.
( 1) Elevii înscrişi la cursurile cu frecventă din învăţământul preuniversitar de stat nivel gimnazial 

liceal si profesional, beneficiază lunar de burse de performantă, burse de merit, burse de studiu si burse 
de ajutor social, denumite în continuare burse.

(2) Elevii înscrişi la cursurile cu frecventă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel primar, 
beneficiază de burse de performantă si burse de ajutor social."

Art.l. Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de 
performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare burse

2. Articolul 3 se m odifică si va avea următorul cuprins:
"ART. 3
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, ne perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii si 

susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VlII-a, a examenului de bacalaureat, a 
examenului de certificare a calificării profesionale si pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se 
acordă pe perioada vacantelor şcolare, cu excepţia cazurilor menţionate la art, 18."

Art.3. Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi 
susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VUI-a a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.
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3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:
"ART. 4
Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate 

cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor administraţiv-teritoriale. Autorităţile 
administraţiei publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat în Hotărârea Guvernului nr, 
1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performantă, de m erit de studiu si de 
ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecventă, care se acordă în anul 
şcolar 2021-2022, din bugetele proprii ale acestora

A rtA Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administraţi v-teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea 
bugetului de stat cu această destinaţie.

”CAP. II- Criterii generale de acordare a burselor

Art.5 (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 competiţiilor şcolare naţionale organizate de 
Ministerul Educaţiei, denumit în continuare ME;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competiţiile internaţionale;
c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei;
d) au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale 

României.
(2) Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă 

bursele de performanţă menţionate la alin. (1) este aprobată şi publicată de ME.
(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). Prin excepţie de la aceste prevederi, pentru 
elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal şi profesional, bursa de performanţă se poate acorda în 
semestrul al II-lea al anului şcolar şi pe baza rezultatelor obţinute în semestml I.

(4) Pot primi bursa doar elevii promovaţi.

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:
"ART. 6
Bursele de performantă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor art. 5 

alin. (1) lit. aVd), atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu 
originalul la nivelul unităţii de învăţământ de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea 
dirigintelui, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens."

Art.6. Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor alin. (1) 
lit. a), b), c) şi d), atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la 
nivelul unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui, nefiind 
condiţionată de depunerea unei cereri în acest sens.

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.

5. La articolul 8, literele a) si b) ale alineatului (1) si alineatul (3) se modifică si vor avea următorul 
cuprins:

"a) în anul şcolar anterior au obţinut media generală de cel puţin 9,50 si au acumulat cel mult 10 
absente nemotivate/semestru, cu excepţia clasei a V-a si a clasei a IX-a;
b) au obţinut media semestrială de cel puţin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în 
primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a;



(3') Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a)-c) 
este revizuită semestrial. Prin revizuirea semestrială a listei elevilor care beneficiază de burse de merit 
conform prevederilor alin, f i )  lit. aVc) se înţelege:

a") suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a si a IX-a care se încadrează în 
criteriile generale de acordare a burselor începând cu semestrul al II-lea;

b) eliminarea din listă a celor care si-au pierdut calitatea de elev în respectiva unitate de învăţământ 
si a celor care nu se mai încadrează în prevederile alin, f i )  lit, a).

Situaţia şcolară pe primul semestru nu generează revizuirea listei elevilor care beneficiază de 
bursele de m erit cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si c V

6. La articolul 8.. alineatul ( 2 ) se abrogă.

Art.8. (1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură şi se încadrează în cel 
puţin unul din cazurile următoare:

a) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în 
anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a;

b) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul 
semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a;

c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50, pentru elevii din 
clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel 
puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă 
de merit în semestrul al II-lea;

d) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de ME;
e) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de ME.
(2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) şi c) se acordă începând cu semestrul al

II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale
învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) şi c) 

este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.
(4) Lista competiţiilor şcolare 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. d) sau e), este aprobată şi publicată de ME.

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

7. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:
"ART. 9
Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor art. 8 alin. (T) 

lit. a V e\ atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul la 
nivelul unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui, 
nefiind condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens."

Art.9, Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b),
c), d) şi e), atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul 
unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui, nefiind condiţionată 
de depunerea unei cereri în acest sens.

8. La articolul 1(1 litera b) a alineatului (1) si alineatul (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:
”b) au obţinut media semestrială de cel puţin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate în

primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a;

(3) Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii maiori sau părintii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii 
legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere 
însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare 
ale fiecărui semestru



Art.10. (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru 
de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie şi care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în 
anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a;

b) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul 
semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a;

c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 7,50, pentru elevii din 
clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel 
puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă 
de studiu în semestrul al II-lea.

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare 
ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.

(3) Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai 
elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

(4) 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 complementară pentru copii.

Art.l 1. Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv 
începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

Art.12. Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a 
susţinătorilor legali.

9. La articolul 13, alineatul ( 1) se modifică si va avea următorul cuprins:
"ART. 13
(1) Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obţinute în baza prevederilor art. 14 

alin. (T) lit. aVd) este revizuită sem estrial după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse 
sociale din semestrul I acei elevi care fac dovada încadrării în condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (1) 
lit. a)-d), prin raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii solicitării."

Art.13. (1) Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului şcolar, fiind revizuite semestrial, în 
funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

(2) Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna 
respectivă.

10. La articolul 14.. alineatul (D partea introductivă si literele a), b) si d) se modifică si vor avea 
următorul cuprins:

"ART. 14
( 1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la 

cursurile cu frecventă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de 
spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe 
ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. 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 familială complementară si alocaţia pentru copii. Se va 
lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

bj elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte si elevi abandonaţi de părinţi asupra 
cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgentă, 
acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei;



* d) 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, acordarea bursei nefiind condiţionată 
de venitul net lunar al familiei."

A r t .1 4 0 ) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă, 
inclusiv cei şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, din învăţământul 
preuniversitar de stat:

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de 
familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. 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 complementară pentru copii;

b) elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită 
o măsură de protecţie socială;

c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi 
funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, 
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1,883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de 
încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările 
şi completările ulterioare, astfel:

I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;
II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;
VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;
VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de 

cauză;
IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării;
X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);
XII. boli genetice;
XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament 

îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri 
paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;

d) 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.

(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul 
specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de 
încadrare în grad de handicap, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.

11. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:
"ARI, 15
Pentru obţinerea bursei de ajutor so cia l elevii maiori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentantii 

legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere 
însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor socia l în primele 20 de zile 
lucrătoare ale fiecărui semestru."

Art,15. 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 o cerere însoţită de 
acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui 
semestru.



‘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. 14 şi 15.

(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de 
ajutor social.”
Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de 
performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare burse.

12. La articolul 17. după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins:

"(4) Pentru elevii din învăţământul licea l filieră tehnologică, si din învăţământul profesional media 
semestrială avută în vedere pentru acordarea burselor de merit şi de studiu se va calcula ca medie 
aritm etici fără a se lua în calcul media pentru modulele ce se finalizează pe parcursul semestrului II."

Art, 17. (1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de 
studiu.

(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau bursă de studiu 
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.

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă/ajutor social, 
indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.

Acordarea burselor reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obţin rezultate foarte bune la 
învăţătură şi la diferite discipline/domenii de studiu, cât şi o formă de sprijin al elevilor din medii dezavantajate 
socioeconomic, în vederea participării la educaţie a acestora şi a prevenirii abandonului şcolar.

Având în vedere noile prevederii, propunem modificarea şi completarea art.3 din HCL nr. 244/2021 în 
sensul celor prevăzute în Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 3073/2022, ordin prin care se aduc completări, 
modificări şi clarificări anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anexat prezentului proiect de 
hotărâre,

La data adoptări prezentei hotărâri, HCL nr. 10/2022 îşi încetează aplicabilitatea. /
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Nr.4688/1/08.02.2022

REFERAT DE APROBARE

- privind modificarea şi completarea art.3 din HCL nr. 244/2021 privind acordarea de burse elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş în anul şcolar 2021-2022

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2021 a fost aprobat cuantumul burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat cu frecventă din Municipiul Făgăraş precum şi criteriile de acordare al 
acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2022 a fost aprobate noile criterii de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş începând cu semestrul al - II- lea 
al anului şcolar 2021-2022

Ulterior aprobării HCL nr. 10/2022, în Monitorul Oficial din nr.99/31.01.2022 a fost publicat Ordinul 
Ministrului Educaţiei nr. 3073/31.01.2022 prin care se aduc completări, modificări şi clarificări la anexa 
privind criteriile de aplicare al Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5870/22 decembrie 2021 publicat în 
Monitorul Oficial în data de 04 ianuarie 2022, prin care au fost aprobate noile Criterii generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, care vor avea aplicabilitate începând 
cu semestrul al II- al anului şcolar 2021-2022.

Având în vedere noile prevederii, propunem modificarea şi completarea art.3 din HCL nr. 244/2021 
în sensul celor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 3073/2022, anexat 
prezentului proiect de hotărâre.

La data adoptări prezentei, HCL nr. 10/2022 îşi încetează aplicabilitatea.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
GHEORGHE SU£ACIU



ORDIN 3073 31/01/2022 C.T.C.E. P. Neamţ - LEGIS

ORDIN nr. 3,073 din 31 ianuarie 2022
pentru modificarea şi completarea anezei la Ordinul ininistrului educaţiei nr, 
5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 
Data intrării in vigoare : 31 ianuarie 2022

în temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 152/DGIP din 28.01.2022 al 
proiectului de ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ord inui 
ministrului educaţiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului
nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
ART. I
Anexa la Ord1nu1 ministru1ui educaţiei ar, 5.870/2021 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
8 din 4 ianuarie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
MART. 1
(1) Elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază 
lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de 
ajutor social, denumite în continuare burse.

(2) Elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 
preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de performanţă şi 
burse de ajutor social."

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 3
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către 
absolvenţii clasei a VlII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice. 
Bursele nu se acordă pe perioada vacanţelor şcolare, cu excepţia cazurilor 
menţionate la art. 18."

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ARTA.4.......
Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale. Autorităţile administraţiei publice locale 
pot suplimenta cuantumul minim garantat în Hotărârea Guvernului nr, 1,094/2021. 
pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de 
studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 
stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022, din bugetele 
proprii ale acestora."

4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 6
Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute 

conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a)-d), atestate prin documente 
şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul 
unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea 
dirigintelui, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens."
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5. La articolul S, li tarele a) şi b) a. 1 e al 1 n e a t u. 1 u. 1 (1) şi alineatul (3) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:

"a) în anul şcolar anterior au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi 
au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru, cu excepţia clasei a V-a şi 
a clasei a IX-a;
b) au obţinut media semestrială de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 
absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa 
a V-a;

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza 
prevederilor alin. (1) lit. a)-c) este revizuită semestrial. Prin revizuirea 
semestrială a listei elevilor care beneficiază de burse de merit conform 
prevederilor alin. (1) lit. a)-c) se înţelege:

a) suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a şi a IX- 
a care se încadrează în criteriile generale de acordare a burselor începând cu 
semestrul al II-lea;

b) eliminarea din listă a celor care şi-au pierdut calitatea de elev în 
respectiva unitate de învăţământ şi a celor care nu se mai încadrează în 
prevederile alin. (1) lit. a).

Situaţia şcolară pe primul semestru nu generează revizuirea listei elevilor 
care beneficiază de bursele de merit, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.
(1) lit. b) şi c) .M

6. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.
7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 9
Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform 

prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-e), atestate prin documente şcolare,
respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unităţii de 
învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui, 
nefiind condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens."

8. La articolu 1 10, 1 itera. b) a a 11.neatu 1 ui, (1) şi alineatul (3) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins:

"b) au obţinut media semestrială de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 
10 absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din 
clasa a V-a;

(3) Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii legal 
instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de 
atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile 
lucrătoare ale fiecărui semestru."

9. La a r t1. colul. 13, a 1 ine a. t u 1 (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 13
(1) Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obţinute în 

baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a)-d) este revizuită semestrial, după 
cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I 
acei elevi care fac dovada încadrării în condiţiile prevăzute de art. 14 alin.
(1) lit. a)-d), prin raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii 
solicitării."

10. La articolul 14, alineatul (1) partea introductivă şi literele a), b) şi 
d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"ART. 14
(1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv celor 
colarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, care se 
ncadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar 
pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50%
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din salariul minim net pe economie. 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 familială complementară şi 
alocaţia pentru copii. Se va lua in calcul salariul minim net pe economie în 
vigoare la data depunerii cererii;

b) elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte şi elevi 
abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie 
specială, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgenţă, acordarea bursei 
nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei;

d) 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, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net 
lunar al familiei."

11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART, 15
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 o cerere însoţită de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile 
lucrătoare ale fiecărui semestru."

12. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Pentru elevii din învăţământul liceal, filieră tehnologică, şi din 
învăţământul profesional, media semestrială avută în vedere pentru acordarea 
burselor de merit şi de studiu se va calcula ca medie aritmetică, fără a se lua 
în calcul media pentru modulele ce se finalizează pe parcursul semestrului II."

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală economică, 
Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, 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. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, 
Sorin-Mihai Cîmpeanu

Bucureşti, 31 ianuarie 2022.
Nr. 3.073.
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HOTĂRÂREA NR. 10 
din data de 27 ianuarie 2022

privind modificarea şi completarea Art.3 din HCL nr. 244/04.11.2021 privind acordarea de burse elevilor 
din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş. în anul şcolar 2021-2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr.587/1/10.01.2022 
şi Raportul de specialitate nr. 587/10.01.2022 al Compartimentului Monitorizare, coordonare unităţi de 
învăţământ şi arhivă, prin care se propune modificarea şi completarea art.3 din HCL nr. 244/2021 privind 
acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, 
conform noilor Criterii generale de acordare a burselor, care se vor acorda elevilor începând cu semestrul 
ai îl -lea  al anului şcolar 2021-2022,

Văzând avizele favorabile ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului:. Comisei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură:, Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 
Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană:

Ţinând cont de prevederile:
art. 82 şi art. 105 alin.2 lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. U2011 cu modificările şi 

completările ulterioare,
Ordinului nr. 5870/22 decembrie 2021 publicat în Monitorul Oficial nr.8/04.01.2021 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. 
prevederi care intră în vigoare începând cu semestrul al II -lea al anului şcolar 2021-2022.

în temeiul art. 129 alin. 7 lit.a, art, 139 alin. 3, lit.a, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1. lit, a, art 197, 
art. 198 alin 1 si 2 şi art, 243 alin. 1 alit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.L Art,3 din HCL nr. 244/2021 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în anul şcolar 2021-2022. se modifică şi va 
avea următorul conţinut:

“Art.3. începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022 -  se aplică Criteriile generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, conform anexei nr. 1 al Ordinului 
Ministerului Educaţiei nr. 5870/ 2021.”

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 244/2021, rămân neschimbate.
Art.HI. Prezenta hotărâre se comunică unijtăţiipţpde învăţământ preuniversitar din Municipiul 

Făgăraş, conducerea acestor unităţi de învăţăm ^L £^ cu aducere la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞED IN ŢA ,/ J  & 'i/cO N TR A SEM N Eil^S.,
POPA OVIDIU.NICOLAE ! î l  )£ Secretar general, /.'•?

1 / \  ' 0 l l  /L A U R A  ELENA qîllUNCAJOA \ ' - ZrX O  / x  ̂ / i
//\\ 4 \ o r> \ y  w A  x • • /

mailto:secretanat@primaria-fagaras.ro


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi “pentru”
Consilieri in funcţie - 17 
Consilieri prezenţi -  17

Prezenta ho tărâre  se com unică:
-! ex Dosar şedinţă 
- i ex. Colecţie 
-1 ex. Prefectura 
-i ex. Primar 
-1 ex. Secretar general

-I ex. Compartimentul monitorizare, coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă 
-1 ex. Unităţilor de învăţământ 
-l ex. Direcţia Buget-Finanţe 
-1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă
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ORDIN nr. 5,870 din 22 decembrie 2021
privind aprobarea I'r i ier .1 i i o r gene ra ! c de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat 
EMITENT: MINISTERUL ERdCAŢTEi
PUBLI CAT ÎN : MO M 1’r:" O R du O rit C 1 AL n r . 8 di n 1 iar! u a r i a 2 0 2 2 
Data intrării in vigoare : 4 ianuarie 2022

în temeiul a r i:. 8 2 a .1. i n ._(3 ) din Legea educai ieri. nai, dona Ie n r:. 1/201], cu
modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 698/DGIP din 12.10.2021 al 
prezentului ordin,

în conformitate cu prevederile art. .13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 
nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu 
modificările ulterioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte 
^ntegrantă din prezentul ordin.

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu semestru II al 
anului şcolar 2021-2022.

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală economică, 
Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, 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. -1
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii 

contrare se abrogă.
A 2 T . 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, 
Sorin-Mihai Cîmpeanu

Bucureşti, 22 decembrie 2021.
Nr. 5.870.
ANEXA 1

CEITERII GENERALE



CRITERII 22/12/2021 C.T.C.E. P. Neamţ - LEGIS

CRITERII GENERALE din 22 decembrie 2021
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
EMITENT:
PUBLICAT ÎN
Data intrării in vigoare : 4 ianuarie 2022

Forma actualizata valabila la data de : 4 ianuarie 2022
Prezenta forma actualizata este valabila de la 4 ianuarie 2022 pana la 7 
ianuarie 2022

Aprobate prin 
Oficial, Partea I

RDINUL nr, 1.870 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul 
nr. 8 din 4 ianuarie 2022.

CAP. I
Dispoziţii generale

Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat 
neficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi 

nurse de ajutor social, denumite în continuare burse.

Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă atât o formă de stimulare 
a elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi la diferite 
discipline/domenii de studiu, cât şi o formă de sprijin al elevilor din medii 
dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educaţie a acestora şi a 
prevenirii abandonului şcolar.

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, 
inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către 
absolvenţii clasei a VlII-a a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ- 
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume 
p^falcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de 
L.at cu această destinaţie.

CAP. II
Criterii generale de acordare a burselor

(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 Ia etapele naţionale ale competiţiilor 
şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, denumit în continuare ME;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul 
Educaţiei pentru competiţiile internaţionale;

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale 
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul 
Educaţiei;

d) au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale 
la care participă loturile naţionale ale României.

(2) Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista 
competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă 
menţionate la alin. (1) este aprobată şi publicată de ME.

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

A
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menţionate la alin. (1). Prin excepţie de la aceste prevederi, pentru elevii din 
clasele terminale ale învăţământului liceal şi profesional, bursa de performanţă 
se poate acorda în semestrul al II-lea al anului şcolar şi pe baza rezultatelor 
obţinute în semestrul I.

(4) Pot primi bursa doar elevii promovaţi.

ART. 6
Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute 

conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c) şi a), atestate prin documente 
şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul 
unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea 
dirigintelui, nefiind condiţionată de depunerea unei cereri în acest sens.

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.

(1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la 
.văţătură şi se încadrează în cel_puţin unul_din cazurile următoare:

a) au obţinut media generală de cel puţin 9, 5~D şi au acumulat cel mult 10 
absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi 
a clasei a IX-a;

b) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 
absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa 
a V-a ;

c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de 
cel puţin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de 
bursă de merit în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 9,50 şi 
au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor 
beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;

d) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor 
şcolare naţionale organizate de ME;

e) au obţinut locurile I, II sau III Ia etapele judeţene ale 
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico“Ştiinţific, de nivel naţional, organizate de ME.

(2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) şi
se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a,

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

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

(4) Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi a
competiţiiior/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit menţionate 
la alin. (1) lit. d) sau e), este aprobată şi publicată de ME.

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

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform 
prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e), atestate prin documente 
şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, ia nivelul 
unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea 
dirigintelui, nefiind condiţionată de depunerea unei cereri în acest sens.

ART. 10
(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit
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mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel 
mult egal cu salariul minim net pe economie şi care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:

a) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 
absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi 
a clasei a IX-a;

b) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 
absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa 
a V-a;

c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal 
cel puţin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei 
bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obţinut media 
au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, 
beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.

sau profesional de 
care vor beneficia de 
de cel puţin 7,50 şi 
pentru cei care vor

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările 
intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a 
elevilor.

(3) Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii 
legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de
.ribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care 

dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare 
ale fiecărui semestru.

(4) 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 complementară pentru copii.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii 
din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte 
clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

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

ART . 13
(1) Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului şcolar, fiind 

revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete
nare ale familiei.

(2) Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc 
bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

ART. 14
(1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi 

înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv cei şcolarizaţi la domiciliu sau 
care urmează cursurile în şcoala de spital, din învăţământul preuniversitar de 
stat:

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, 
pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim 
net pe economie. 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 complementară pentru copii;

b) elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de 
părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială;

c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări 
sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic 
conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei

.306/1.333/2016 pentru aprobareaşi persoanelor njce nr
criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de 
handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel:
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I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale 
globale;

II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;
VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi 

endocrin;
VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără 

insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi 

corespunzătoare mişcării;
X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi 

me tastazele);
XII. boli genetice;
XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, 

rronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau
.rvicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri 

paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I- 
XIII este luată în considerare;

d) 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.

(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza 
certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de 
familie/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare 
în grad de handicap, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.

ART. 15
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 o cerere însoţită de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile 
lucrătoare ale fiecărui semestru.

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. 14 şi 15.

(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
(1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu 

bursa de merit sau cu bursa de studiu.
(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi 

bursă de merit sau bursă de studiu 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.

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de
studiu/merit/performanţă/ajutor social, indiferent dacă beneficiază şi de 
măsură de protecţie socială.

o
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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 acumulat cel 
mult 10 absenţe nemotivate/ semestru;

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 care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente 
medicale.

ART. 19
Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, 

etnia, 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 sau oricare alte criterii 
H iscriminatorii.
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HOTARAREA NR. 244 
din data de 4 noiembrie 2021

- privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul
Făgăraş. în anul şcolar 2021-2022

CONSILIUL LOCAI., AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş 
nr.55265/1/18.10.2021 şi Raportul de specialitate nr. 55265/18.10.2021 al Compartimentului 
Monitorizare, coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă, prin care se propune acordarea de burse 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, care se acordă 
elevilor în anul şcolar 2021 -2022,

Văzând avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului:, ("omisei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:, 
Comisin pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură. Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement. Comisiei pentru 
administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, problemele minorităţilor. Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană:

Ţinând cont de prevederile:
art. 82 alin. ( l Ai) şi art. 105 alin.2 lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/201 1 cu modificările 

şi completările ulterioare.
Ordinului nr. 3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/2011 al ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

Ordinului nr. 3480/ 2018 pentru modificarea anexei ia Ordinul nr. 5576/2011 al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

Ordinului nr. 5085/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/2011 al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,

- Văzând HG nr. 1094'2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, 
de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se 
acordă elevilor în anul şcolar 2021-2022, pentru semestrul I a fost aprobată valoarea minimă a 
cuantumului fiecărui tip de bursă în valoare de 100 lei.

începând eu semestrul al ILlea al anului şcolar 2021-2022 cuantumul minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat. cu frecvenţă va creşte astfel, burse de performanta la 500 lei. burse de merit la 200 
lei. burse de studiu 150 lei şi burse de ajutor social la 200 lei. rămânând la latitudinea autorităţilor 
deliberative ale administraţiei publice locale, să stabilească un cuantum mai mare al burselor în funcţie 
de posibilităţile financiare, cu încadrare în legea bugetului unităţilop'subdiviziunilor administrativ -



HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă ca începând cu semestrul I al anului şcolar 2021-2Q22 să se acorde elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, burse de performanţă, de merit, 
de studiu şi de ajutor social.

Cuantumul minim al. acestor burse a fost aprobat conform HG nr. 1094/2021 este de 100 lei, 
pentru semestrul I, rămânând la latitudinea autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, să 
stabilească un cuantum mai mare în funcţie de posibilităţile financiare, astfel:

burse de perform anta.............................  1.800 Iei
burse de merit . . . . . . . . . . ....................... . ISO lei
burse de studiu.........................................  130 lei
burse ajutor social....................................  100 lei

Ar 1.2 < Se aprobă ca începând cu semestrul al H al anului şcolar 2021-2022 cuantumul minim al 
burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă să creasca astfel, bursele de performanta la 500 lei, 
bursele de merit la 200 Iei, bursele de studiu Ia 150 lei şi bursele de ajutor social la 200 lei, rămânînd la 
latitudinea autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale să poata stabili un cuantum mai 
mare al burselor în funcţie de posibilităţile financiare, cu încadrare în legea bugetului 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ -teritoriale, astfel propunem următoarele variante de aprobare/ 
acordare burse:

burse de perform anta.............................  500 lei
burse de m erit..........................................  200 lei

- burse de studiu.................................... . 150 lei
burse ajutor social...................................  200 lei

Art. 3, Criteriile generale de acordare a burselor peitru elevii din învăţământul preuniversitar sunt 
prevăzute în Ordinul nr, 3470 din 07 martie 2012 care modifică şi completează anexa la Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr, 5576/2011 Cap. II art, 5, 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, respectiv Ordinului nr, 5085/2019 pentru 
modificarea anexei la Ordinul nr, 55 76/204 l al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, 
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.

Art.4. Acordarea acestor burse se face din Capitolul 65.02 "învăţământ"' art. 59.01 "Burse",
Art.5.. Sumele necesare vor fi alocate în urma solicitărilor unităţilor de învăţământ, urmând a fi 

făcute rectificări bugetare în perioada următoare, daca aceste se vor depăşi.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş, 

conducerea acestor unităţi de învăţământ se încredinţează cu aducerea la îndeplinire.

P R E Ş E D IN T E  D E ŞE D IN Ţ A . 
LUDE AUREL CRISTIAN
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HOTĂRÂTE nr. 1-094 din 6 octombrie 2021
pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de 
studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 
stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr, 9“3 d i n 12 octombrie 2021
Data intrării in vigoare : 12 octombrie 2021

Forma actualizata valabila la data de : 19 octombrie 2021
Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 octombrie 2021 pana la 19
octombrie 2021

în temeiul art. 100 din Constituţia Pnmiâniei, republicată, şi al art. di
alin. (1/1.) d j 11 b e g e a e d u c a ţ ,1. e 1. naţionale_nr . 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

(1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul 
T al anului şcolar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de
rit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 iei.
(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul 

II al anului şcolar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de:

a) 500 lei, pentru bursa de performanţă;
b) 200 lei, pentru bursa de merit;
c) 150 lei, pentru bursa de studiu;
d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

(3) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ- 
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume 
defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie.

(4) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili 
un cuantum rnai mare al burselor, cu încadrare in sumele aprobate cu această 
destinaţie în bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale.

PRIM-MINISTRU 
FLORIN-VASILE CÎŢU 
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei,
Sorin-Mihai Cîmpeanu 
Ministrul finanţelor,
Dan Vîlceanu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, 
Cseke Attila Zoltân

Bucureşti, 6 octombrie 2021.
Nr. 1.094.
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