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RAPORT COMISIA 

    BURSE SOCIALE, MERIT, STUDIU, PERFORMANȚĂ 

 

 LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I  

 AN ȘCOLAR 2020/2021  

 

    Comisia de acordare  a burselor școlare ( numită prin decizia nr. 134/01.09.2020 de 
către directorul unității de învățământ , prof.Tittes Gherman Mihaela) este constituită din 
următoarele persoane: 
     Curcji Irina           -     Responsabil Comisie 
     Tarța Moga Ana  -     Secretar 
     Pavel Aurelian     -     Membru 
      Deac Cristina       -     Membru 
     Foaltin Nicoleta   -     Membru 

 Medrea Tatiana   -     Membru 
 
   S - a urmărit  atent modul în care poate fi acordat sprijin financiar  elevilor care se 
încadrează în criteriile  prevăzute de legislația în vigoare: 

 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământul 
preuniversitar  

 Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările ulterioare  
 HGR nr. 558/1998, HGR.39467/2000, HG 951/2017 
 Ord. 5576/2011, Ord. 536/2011,Ord. 340/2012, Ord. MEN  nr.3480/2018 
 Legea 38/2019  
 Adresa ISJ nr.931/2019 

 Activitatea în cadrul Comisiei a cuprins:  
 -  Cunoașterea aprofundată a prevederilor legislative în vigoare , a documentației 

necesare  completării dosarelor, normelor, criteriilor și calendarului de acordare,  
             -  Diseminarea tuturor  informațiilor , în rândul elevilor, părinților și cadrelor 
didactice,afișarea  termenelor limită de depunere a dosarelor,  
             -  Disponibilitatea unei legături permanente a membrilor comisiei cu diriginții, elevii și 
părinții acestora, 
             -  Afișarea la avizierul școlii a documentelor și informațiilor  de referință, 
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             -   Propunerea  spre aprobarea  Consiliului de Administrație al unității de învățământ  a 
criteriile specifice de acordare , 
             -   Elaborarea în cadrul Comisiei, a documentelor tip   utilizate pe parcursul anului școlar, 
             -   Transmiterea  centralizatorului cu numărul de burse propuse Biroului Contabilitate din 
cadrul  Primăriei, 
             -   Întocmirea Proceselor verbale de ședință, documentelor de plată și alte situații care s-
au ivit pe parcursul acestei perioade. 

    Pentru semestrul I, an școlar 2020/2021  au fost înregistrare un număr de 5 dosare , 
toate declarate eligibile  după cum urmează: 

 
 2 dosare  Burse Sociale / pe caz de boală 
 3 dosare  Burse Merit    

                              Total 5 dosare Burse  
       Un număr surpinzător de mic de solicitanți față de anii anteriori. 

Cauzele ar putea fi :   
 pandemia de Coronavirus 
 sumele modice stabilite de Primăria municipiului 
 dezinteresul față de acest ajutor financiar atât din 

partea unor elevi cât și a familiilor lor (din discuțiile 
purtate reiese că unii elevi și părinții lor nu sunt 
interesați sau nu au timpul necesar pentru a completa 
dosarele(sunt mulți elevi proveniți din mediul rural, care 
fac naveta) 

         În luna decembrie s-a efectuat  plata  către beneficiarii - elevi  pentru perioada 
septembrie – decembrie 2020, urmând  ca restul sumei prevăzută pentru semestrul I să fie 
achitată ulterior. 

       Un aspect pozitiv este faptul că elevii au înțeles să-și deschidă cont în bancă astfel ca 
plățile să  se efectueze integral prin operațiuni bancare începând cu semestrul  II. 

      Toate aceste tipuri de burse sunt o oportunitate, atât pentru elevii care încearcă să 
obțină rezultate bune la învățătură și disciplină cât și pentru cei aflați în situații de risc (venituri 
mici sau elevi cu boli cronice). 

      În acest sens susținem un învățământ bazat pe echitate și egalitate de șanse. 
    Concluzia care se desprinde din activitatea comisiei  este  că toți membrii s-au 

implicat activ în buna organizare și desfășurare a activităților specifice,au colaborat eficient  pe 
tot parcursul semestrului  I. 

 
 

RESPONSABIL COMISIE 
 
     PROF.CURCJI IRINA 

 
 


