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Cu privire la:
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 17.01.2022;
2. Bursele școlare pentru semestul II an școlar 2021-2022;1
Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 17.01.2022 văzând:
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 17.01.2022 propusă de președintele Consiliului de
Administrație;
2. Referatul nr. 63/14.01.2022 al Comisiei burse și alte ajutoare materiale prinvind criteriile specifice pentru
acordarea burselor- semestrulul II, an școlar 2021-2022.
În baza:
a) Art. 15 al. (1) lit. b, m, x, jj, qq din Anexa la Metodologia –cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinului ME nr. 5154 din 30 august 2021

b) ORDINUL ME nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învățământul preuniversitar de stat
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 17.01.2022;
Art. 2. Se aprobă criteriile specifice pentru acordarea burselor- semestrulul II, an școlar 2021-2022 după cum
urmează:

PERIOADĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR : 18- 31 IANUARIE 2022
Lista documentelor necesare și condițiile de acordare a fiecărei burse se regăsesc în OME nr. 5870
din 22.12.2021 – Criterii generale acordare burse elevi, publicat in M.Of. Nr. 8 din 04 ianuarie 2022.
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022.
La secretariatul unității se POT depune dosarele pentru burse astfel:
Se primesc doar dosare COMPLETE pentru bursele sociale și bursele de studiu.

TIP BURSĂ
BURSE DE
PERFORMANȚĂ

CONDIȚII
Conform Art. 5. — (1) Bursele de performanță se acordă elevilor
care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale
competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul
Educației, denumit în continuare ME;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul
Educației pentru competițiile internaționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale
competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv
sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de
Ministerul Educației;
d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive
internaționale la care participă loturile naționale ale României.
(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista
competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de
performanță menționate la alin. (1) este aprobată și publicată
de ME.
(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin.
(1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au
obținut rezultatele menționate la alin. (1). Prin excepție de la
aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale
învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se
poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza
rezultatelor obținute în semestrul I.
(4) Pot primi bursa doar elevii promovați.

DOCUMENTE NECESARE
Art. 6. — Bursele de performanță
se acordă elevilor pe baza
rezultatelor obținute conform
prevederilor alin. (1) lit. a), b), c) și
d), atestate prin documente
școlare, respectiv prin copii
certificate conform cu originalul,
la nivelul unității de învățământ,
de pe diplomele obținute la
competiții, la propunerea
dirigintelui, nefiind condiționată
de depunerea unei cereri în acest
sens.
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BURSE DE
MERIT

Bursele se vor
acorda în
ordinea
descrescătoare
a mediilor
conform
numărului de
burse aprobat
de CL ALBA
IULIA.

Conform Art. 8. — (1) Bursele de merit se acordă elevilor care au
rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin
unul din cazurile următoare:
a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel
mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu
excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel
mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar,
pentru elevii din clasa a V-a;
c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau
profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a,
pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I,
respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel
mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor
beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;
d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale
competițiilor școlare naționale organizate de ME;
e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale
competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv
sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de
ME.
(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a),
b) și 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 învățământului gimnazial, liceal sau
profesional.
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în
baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) este revizuită semestrial,
în funcție de modificările intervenite în situația școlară a
elevilor.
(4) Lista competițiilor școlare naționale, precum și a
competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv
sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele
de merit menționate la alin. (1) lit. d) sau e), este aprobată și
publicată de ME.

Conform Art. 9. — Bursele de
merit se acordă elevilor pe baza
rezultatelor obținute conform
prevederilor alin. (1) lit. a), b), c),
d) și e), atestate prin documente
școlare, respectiv prin copii
certificate conform cu originalul,
la nivelul unității de învățământ,
de pe diplomele obținute la
competiții, la propunerea
dirigintelui, nefiind condiționată
de depunerea unei cereri în acest
sens.
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BURSE DE
STUDIU
Bursele se vor
acorda în
ordinea
descrescătoare
a mediilor
conform
numărului de
burse aprobat
de CL ALBA
IULIA

Conform Art. 10.- pentru elevi care au obținut media de cel
puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în
semestrul I 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. La stabilirea
venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul
toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii
familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;

•
•

•

•

•

•

cerere;
copii C.I. ale tuturor
membrilor familiei ( sau
certificate de naștere pentru
minori)
adeverințe elevi/student
pentru frați/surori cu
precizări referitoare la burse
primite pentru perioada
specificată
adeverințe de venit net de la
locul de muncă al
părinților/membrilor de
familie apți de muncă din
care să reiasă salariul net pe
ultimele 3 luni (sau după caz:
talon pensie, ajutor șomaj,
etc) sau declarație notarială
ca nu a avut venituri
alte venituri: pensie de
urmaș, pensie de întreținere a
minorului, alocaţie de stat,
alocaţie suplimentară,
venituri din chirii, din
dividente sau alte venituri
alte documente justificative

Copie după contul IBAN (de la
BANCĂ)pe numele elevului
beneficiar de bursă
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BURSE SOCIALE

LITERA a). ART. 14 pentru elevi proveniți 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 alocația complementară
pentru copii;

•
•

•
•

•

•

Litera b) ORFANI sau crescuți de un singur părinte sau elevi
abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de
protecție socială;

cerere;
copii C.I. ale tuturor
membrilor familiei ( sau
certificate de naștere pentru
minori)
adeverințe elevi/student
pentru frați/surori
adeverințe de venit net de la
locul de muncă al
părinților/membrilor de
familie apți de muncă din
care să reiasă salariul net pe
ultimele12 luni (sau după caz:
talon pensie, ajutor șomaj,
etc), sau declarație notarială
ca nu a avut venituri
alte venituri: pensie de
urmaș, pensie de întreținere a
minorului, alocație de stat,
alocație suplimentară,
venituri din chirii, din
dividente sau alte venituri
alte documente justificative

Copie după contul IBAN (de la
BANCĂ)pe numele elevului
beneficiar de bursă
• cerere;
• copie certificat naștere elev și
CI pentru elevii ;
• copie certificat deces părinte
– pentru copiii orfani;
• documente justificative
pentru elevi abandonați de
părinți asupra cărora a fost
instituită o măsură de
protecție socială;
• declarație notarială a
părintelui prin care declară că
celălalt părinte nu contribuie
în nici un fel la creșterea
copilului .
Copie după contul IBAN (de la
BANCĂ)pe numele elevului
beneficiar de bursă
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Litera c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de
boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor
organismului, structurate tipologic conform Ordinului
ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și
persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea
criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în
grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu
modificările și completările ulterioare

BURSE SOCIALE PENTRU ELEVII DIN MEDIU RURAL, Litera d)
care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au
posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din
localitatea de domiciliu

BURSE SOCIALE
OCAZIONALE

Conform ART.16.-(se poate acorda ocazional, o dată pe an)
pentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit
mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai
mare de 75% 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 alocația complementară pentru copii;

•
•
•

cerere;
copie CI ;
certificat eliberat de medicul
specialist (tip A5) și avizat de
medicul de familie/medicul
de la cabinetul școlar,
respectiv a certificatului de
încadrare în grad de
handicap, fără a fi
condiționată de venitul net
lunar al familiei

Copie după contul IBAN (de la
BANCĂ)pe numele elevului
beneficiar de bursă
• cerere
• copie carte de identitate
Copie după contul IBAN (de la
BANCĂ)pe numele elevului
beneficiar de bursă
• cerere;
• copii C.I. ale tuturor
membrilor familiei ( sau
certificate de naștere pentru
minori)
• adeverințe elevi/student
pentru frați/surori
• adeverințe de venit net de la
locul de muncă al
părinților/membrilor de
familie apți de muncă din
care să reiasă salariul net pe
ultimele 12 luni (sau după
caz: talon pensie, ajutor
șomaj, etc) sau declarație
notarială ca nu a avut venituri
• alte venituri: pensie de
urmaș, pensie de întreţinere a
minorului, alocaţie de stat,
alocaţie suplimentară,
venituri din chirii, din
dividente sau alte venituri
• alte documente justificative

Copie după contul IBAN (de la
BANCĂ)pe numele elevului
beneficiar de bursă
* Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
*Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și 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.
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Art.3. Se deleagă directorul colegiului pentru punerea în aplicare a prezentei Hotărâri.

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ale membrilor Consiliului de Administrație din totalul de 13 în prezența
liderului de sindicat, doamna Rădulescu Cristina și domnul Dăneț Gigi.
Președinte Consiliul de Administrație
Prof. Valeriu Cerbu
Director
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