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RAPORT DE ACTIVITATE 

 
Comisia constituită la nivelul unității de învățământ   pentru bursa ,,THOMA“ Fundaţia 

„Lions Club Sighisoara“  a avut ca obiectiv principal identificarea elevilor  cu probleme 
materiale pentru a le acorda un ajutor suplimentar.  

 
Atribuțiile comisiei: 

 Reactualizarea informațiilor  
 Informarea profesorilor - diriginți,  
 Consilierea diriginților, elevilor și părinților 
 Verificarea punctuală a documentației depuse de solicitanți. 
 Centralizarea situației  
 Completarea și transmiterea la termen a bazei de date cu solicitanții din cadrul 

unității școlare. 
 Întocmirea documentelor de plată a drepturilor bănești. 
 Monitorizarea lunară a absențelor nemotivate cumulate de elevii încadrați în 

program. 
 
Comisia burse ,,THOMA” Fundaţia „Lions Club Sighişoara“ a fost numită prin decizia 

directorului unității de învățământ și a avut următoarea componenţă: 
1. profesor Ivaniţchi Monika – responsabil comisie 
2. profesor Pop Aurelia – membru 
3. secretar șef Medrea Tatiana – membru 

                
La începutul anului şcolar 2021-2022 erau un număr de 25 elevi care primeau bursa 

,,THOMA” în cuantum de 150 lei pe elev, iar elevii erau din toate clasele. Primesc bursa atât 
elevii de liceu cât şi cei de profesională. 

La sfârşitul anului şcolar 2021-2022 sunt un număr de 23 de elevi înscrişi iar bursa e în 
cuantum de 150 lei. 

În anul şcolar 2021-2022 membrii comisiei împreună cu diriginţii claselor au făcut ca pe 
listă să fie elevi care au o stare materială mai precară, care nu au absenţe şi doresc să continue 
studiile. 

Elevii care au fost pe listă şi din diferite motive au abandonat şcoala, (diriginţii şi 
profesorii au încercat să îi salveze să nu abandoneze şcoala şi nu au putut) au fost înlocuiţi cu alţi 
elevi care aveau nevoie de ajutor. 

Diferenţa de doi elevi vine din abandon şcolar din motive personale, elevi care nu au mai 
vrut să continue şcoala, din diverse motive ( angajare, absenteism). 

Acest tip de bursă este 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. 
 
 
 

Responsabil comisie:  
Prof. Ivaniţchi Monika 
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