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MINISTERUL EDUCAȚIEI     

 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 3/20.09.2021 
Distribuție: 

 

Exemplar Compartiment Numele și prenumele / funcția Semnatura Data 

Exemplar 1 Management Director (dosarul Hotărâri ale 
Consiliului de Administrație) 

 20.09.2021 

Exemplar 2 Management Director adjunct  20.09.2021 

Exemplar 3 Secretariat Secretar şef  20.09.2021 

Exemplar 4 Contabilitate Administrator financiar  20.09.2021 

Exemplar 5 Management Director (spre afișare)  20.09.2021 

 

Cu privire la: 
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 20.09.2021; 
2. Bursele școlare (performanță, merit, studiu);  
3. Suspendarea cursurilor clasei XG cu prezență fizică datorită apariției unui caz confirmat de îmbolnăvire cu 

virusul SARS-CoV-2; 
4. Activități financiar contabile de etapă; 
5. Transferul de elevi; 
6. Cererea doamnei Maierescu Mariana privind încadrarea prin plata cu ora (6 ore vacante din catedra de 

fizică). 
 

Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 20.09.2021 văzând: 
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 20.09.2021 propusă de președintele Consiliului de 

Administrație; 
2. Referatul nr. nr1259/16.09.2021 al Comisiei burse și alte ajutoare materiale prinvind criteriile specifice 

pentru acordarea burselor- semestrulul i, an școlar 2021-2022; 
3. Ordinul comun ME nr. 5.196 din 3 septembrie 2021, MS nr. 1.756 din 3 septembrie 2021pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

4. Cererea nr. 1231/13.09.2021 privind solicitarea doamnei Maierescu Mariana privind încadrarea la plata 
cu ora (6 ore fizica vacant prin neprezenatrea la post a prof. Radoescu Cristinan); 

5. Cereri privind suplimentarea numărului de locuri (peste 33) la clasa X G=științe sociale; 
a) Cererea nr. 1211/09.09.2021 doamnei Conic Maria; 
b) Cererea nr. 1213/09.09.2021 a doamnei Nelega Reghina; 

6. Referat de necesitate nr.1290/20.09.2021 și 1291/20.09.2021 privind achiziționarea unui televizor și a 
softului Biblioteq. 

 
 
 
 
 

 
Exemplar nr......... 
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În baza: 
a) Legii nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

b) 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 

c) Art.6 din Ordinul comun ME nr. 5.196 din 3 septembrie 2021, MS nr. 1.756 din 3 septembrie 2021pentru 
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art. 1.  Se aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 20.09.2021; 

 
Art.  2. Se aprobă criteriile specifice pentru acordarea burselor- semestrulul i, an școlar 2021-2022 după cum 
urmează: 

 
TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR LA SECRETARIATUL COLEGIULUI (FIZIC): 

DIN 20.09.2021 PÂNĂ ÎN DATA 1.10.2021 LA ORA 14.00 

IMPORTANT! 
1. Toate bursele sunt condiționate, respectiv: elevul trebuie să fie promovat și sa aibă media 10 la purtare. 

2. Bursele de merit, performanță și bursele de studiu se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susținerii 

examenului de bacalaureat.  

3. Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare. 

4. Elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerințe 

educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. 

 

TIP BURSA 

NUMĂRUL DE BURSE 
APROBAT DE CL. ALBA 

IULIA 
HCL 348/ 31.08.2021 

ELEVI CARE POT BENEFICIA ACTE NECESARE 

BURSELE DE 
STUDIU 

(se acordă la 
cerere) în 

cuantum de 140 
lei/lună, 

PE PERIOADA 
CURSURILOR 

ȘCOLARE 
 

44 

Se acordă elevilor (din clasele X-XII), care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
a) au media generală pe semestrul anterior celui 
care se acordă bursa (sem II- an școlar 2020-
2021), peste 9,00 și nota 10 la purtare; 
b) au venitul lunar brut pe membru de familie, pe 
ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului 
cel mult egal cu salariul minim brut pe economie 
(2300 lei brut, respectiv 1386 lei net) 
(condiții îndeplinite cumulativ) 
SE ACORDĂ PRIMILOR 44 DE ELEVI ÎN ORDINEA 
DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR ȘI CARE 
ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE SPECIFICATE MAI SUS. 
Bursele de studiu se acordă începând cu anul 
școlar 2021-2022 pentru elevii din clasele X-XII, 
conform Ordinului 5576 cu modificările și 
completările ulterioare și conform Hot. 
348/31.08.2021 a CL. ALBA ). 

• Cerere -ANEXA I 

• copia actului de identitate al elevului; 

• Copie după certificatul de naștere sau 
cartea de identitate, după caz, ale 
celorlalți  membrii ai familiei, Adeverință 
de la școală/universitate pentru frați 
surori 

• Acte doveditoare în original privind 
veniturile cu caracter permanent ale 
membrilor familiei pe ultimele trei luni 
(IUNIE, IULIE, AUGUST /adeverință 
salariat/pentru fiecare membru) 

• extras de cont pe numele elevului 
solicitant  
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BURSELE DE 
AJUTOR SOCIAL 

(se acordă la 
cerere), în 

cuantum de 140 
lei/lună, PE 
PARCURSUL 

ANULUI ȘCOLAR 
 
 
 
 

69 

Se acordă elevilor (din clasele IX-XII), care se 
încadrează în una din următoarele categorii: 
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, 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 sociale/pentru motive 
medicale se face doar pe baza certificatului 
eliberat de medicul specialist şi avizat de 
medicul de familie/medicul de la cabinetul 
şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net 
lunar al familiei. 

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; 
RESPECTIV 693 RON/LUNĂ/MEMBRU 
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. 

Orfani 

• cerere- ANEXA II 

• copia actului de identitate al elevului; 

• copii ale certificatelor de deces 

• extras de cont pe numele        elevului 
solicitant  

Bolnavi  

• cerere- ANEXA II 

• copia actului de identitate al elevului; 

• certificatului medical eliberat de medicul 
specialist și avizat de medicul de familie 
sau de medicul de la cabinetul școlar; 

• extras de cont pe numele elevului 
solicitant  

Burse litera b) 

• cerere - ANEXA III 

• copia actului de identitate al elevului; 

• extras de cont pe numele elevului 
solicitant  

Burse litera c) 

• cerere; ANEXA IV 

• copia actului de identitate al elevului; 

• Copie după certificatul de naștere sau 
cartea de identitate, după caz, ale 
celorlalți  membrii ai familiei, Adeverință 
de la școală/universitate pentru frați 
surori; 

• Acte doveditoare în original privind 
veniturile cu caracter permanent ale 
membrilor familiei pe ultimele 12 luni 
anterioare depunerii dosarului; 

• Anchetă socială; 

• extras de cont pe numele elevului 
solicitant  
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BURSELE DE 
MERIT 

 
Se acordă 

PE PERIOADA 
CURSURILOR 
ȘCOLARE/în 

cuantum de 180 
lei 

 
 

112 

Se acordă elevilor (din clasele X-XII), care se 
încadrează în cel puţin unul din cazurile 
următoare: 
a) au rezultate deosebite la învăţătură: au 

obţinut media generală de cel puţin 9,85 și 
nota 10 la purtare în anul şcolar 2020 – 
2021; 

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele 
județene ale olimpiadelor şi concursurilor 
școlare naționale organizate de MEN în anul 
școlar 2020- 2021; 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele 
județene ale competitiilor / concursurilor 
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico-științific, organizate de 
MEC în anul şcolar 2020 - 2021. 

ATENȚIE: SE ACORDĂ PRIMILOR 112 ELEVI ÎN 
ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR. 
În cazul în care sunt elevi care au aceeași medie și 
trebuie făcută departajarea pentru a ne încadra în 
numărul de burse aprobate de Consiliul Local Alba 
Iulia, criteriile de departajare, ÎN ORDINE,  sunt 
următoarele: 
(1) premii la alte concursuri internaționale, 

naționale și județene 
(2) participarea la activități extrașcolare -

diplome, adeverințe 
(3) publicații/expoziții 
(4) acțiuni de voluntariat 
OBSERVAȚIE : 
Elevii aflați în această situație vor fi anunțați prin 
intermediul diriginților pentru a depune la 
Comisia pentru burse portofoliul conținând 
documentele doveditoare pentru departajare 
Bursele de merit se acordă începând cu semestrul 
al II lea pentru elevii aflați în clasele de început ale 
învățământului  liceal (a IX-a), respectiv cu 
semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase(X-
XII); 

• cerere - ANEXA V 

• copia actului de identitate al elevului; 

• copii diplome obţinute; extras de cont pe 
numele elevului solicitant . 

 

BURSELE DE 
PERFORMANȚĂ 
Nu se acordă în 

anul școlar 2021-
2022 

 
Se acordă 

PE PERIOADA 
CURSURILOR 
ȘCOLARE/în 

cuantum de 200 
lei 

 

0 

Se acordă elevilor (din clasele X-XII), care se 
încadrează în cel puţin unul din cazurile 
următoare: 
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele 

naționale ale olimpiadelor și concursurilor 
școlare, organizate de M.E.N. în anul școlar 
2020 - 2021; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire 
organizate de MEN pentru competițiile 
internaționale în anul școlar 2020 - 2021; 

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele 
naționale ale competițiilor/concursurilor 
cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico- științific, organizate de 
M.E.N în anul scolar 2020 - 2021; 

d) Nota 10 la purtare în anul scolar 2020 - 2021.  

• cerere; 

• copie carte de identitate al elevului; 

• copie xerox după diplomă obţinută; 

• extras de cont pe numele elevului 
solicitant . 
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Art. 3 . Se aprobă Suspendarea cursurilor clasei XG cu prezență fizică datorită apariției unui caz confirmat de 
îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 după următorul calendar: 
 

20.09.2021 Suspendarea cursurilor cu prezență 
fizică pentru o perioadă de 14 zile 

Activitatea didactică continuă online 

28.09.2021 Testarea elevilor (cu acordul 
părinților)  

Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile 
cu prementa fizică după 14 zile de la suspendarea 
acestora. 

30.09.2021 Reluarea cursurilor pentru elevii 
testați negativ și cei vaccinați 

 

04.10.2021 Reluarea cursurilor cu prezență fizică  

 

Art. 4 Se aprobă cererea nr. 1231/13.09.2021 privind solicitarea doamnei Maierescu Mariana privind 

încadrarea la plata cu ora (6 ore fizica vacant prin neprezenatrea la post a prof. Radoescu Cristinan); 
 
Art. 5. Nu se aprobă cererea nr. 1211/09.09.2021 doamnei Conic Maria și cererea nr. 1213/09.09.2021 a 
doamnei Nelega Reghina îm baza punctului 4 și 6 din Legea nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr. 1/20111; 
 
Art.6 Se aprobă referatele de necesitate nr.1290/20.09.2021 și 1291/20.09.2021 privind achiziționarea unui 
televizor și a softului Biblioteq; 

 
Art.7. Se deleagă directorul colegiului pentru punerea în aplicare a prezentei Hotărâri. 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 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 
 

 

 
1 4. La articolul 63 alineatul (1), literele e) și e^1) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30; 

6. La articolul 63, alineatele (3) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, 

peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea 

consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1). 

(3^1) Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică Ministerului Educației și Cercetării și autorităților locale pentru asigurarea 

finanțării. Clasele în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu același număr de elevi până la finalizarea ciclului de 

învățământ. 

LEGE nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 
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