
RAPORT  
AL COMISIEI DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE 

AN ȘCOLAR 2017 - 2018  
 
 Comisia de acordare a a burselor școlare numită prin decizia 176/2017 de către 
directorul unității de învățământ doamna prof. Tittes Gherman Mihaela, este compusă din: 

 Responsabil Comisie – prof. Curcji Irina 

 Membrii: 
 Prof. Tarța Moga Ana 
 Secretar șef Medrea Tatiana 
 Informatician Pavel Aurelian 
 Laborant Foaltin Nicoleta 
 Administrator financiar Deac Cristina 

 Comisia a urmărit modul în care poate să acorde sprijin financiar elevilor care se 
încadrează în criteriile  prevăzute de legislația în vigoare. 

Legislația în vigoare se referă la : Regulamentul cadru de organizare și funcționare 
a unităților din învățământul preuniversitar , HGR nr. 558/2008, HGR.39467/2000, Ordinul 
5576/2011, Ordinul 536/2011 cu anexele și hotărârile actualizate. 

 Cunoașterea de către membrii comisiei a prevederilor legislative în vigoare, a 
documentației necesare și a normelor de acordare a constituit o prioritate. 
 De asemenea s-a urmărit aducerea la cunoștință a tuturor informațiilor legate de 
actele necesare în dosar, a termenelor limită de depunere a dosarelor, a corectitudinii 
actelor doveditoare. 

În acest sens s-a ținut permanent legătura cu diriginții claselor, cu elevii și părinții 
acestora. 
 Au fost afișate la avizierul școlii documentele referitoare la Bursele școlare. 
 Bursele pot fi:  

 Sociale – pentru elevii proveniți din familii cu venituri mici 

 medicale 

 orfani de ambii părinți 

 de merit 

 de studiu 

 de performanță 
Au fost propuse spre aprobare Consiliului de Administrația al unității de învățământ 

criteriile specifice de acordare . 
Au fost elaborate în cadrul Comisiei, documentele tip  de solicitare și evidență a 

elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare. 
Până la termenul prevăzut în Metodologia și calendarul de acordare ,au fost 

înregistrate și prelucrate un număr de 57 (cincizecișișapte) dosare; semestrul I și II, din 
care au fost declarate eligibile 43 (patruzecișitrei), an școlar 2017 – 2018. 

Dosarele au fost revizuite în primele 10 zile lucrătoare ale semestrului II, pentru a 
se verifica dacă elevii se mai încadrează în articolele prevăzute de Metodologie, în caz 
contrar bursele au fost retrase și acordate altor elevi care se încadrau în condițiile legale. 
   Au fost acordate următoarele burse, defalcate pe tipuri: 

 Burse Sociale  pentru elevi ai căror familii au venituri mici lit.c  -   3 

 Burse Medicale lit.a        - 15 

 Burse Studiu         -   3 

 Burse Merit         - 18 

 Burse Performanță        -   4 
A fost transmis Primăriei Sighișoara centralizatorul cu numărul de burse propuse în 

vederea stabilirii cuantumului. 



S-au întocmit Procesele verbale de ședință, documentele de plată și alte situații 
referitoare la activitatea Comisiei, corect și la timp.  

Activitatea Comisiei s-a desfăşurat în condiții bune, membrii comisiei au colaborat 
eficient cu diriginții, elevii și părinții acestora. 

 
 

RESPONSABIL COMISIE, 
Prof. Curcji Irina 


