
Programul naţional de protecţie socială "Bursa profesională" 

       An şcolar: 2021-2022 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

Acte normative: 

 Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările ulterioare 

 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământul 
preuniversitar Ordin nr.5447/31.08.2021 

 HG nr.951/2017 

 OUG 144/2020 

 Ordin nr.5459/2020  

 Regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ 
 Procedura operațională internă  

Scopul:  

 Modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care 
frecventează învățământul profesional și sprijinirea financiară a acestora pe perioada cursurilor 

școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenelor de certificare a 
calificărilor profesionale. 

 Stimularea opțiunilor pentru înscrierea în învățământul profesional luând în 
considerare cererea de personal calificat în primul rând pe plan local.  

 Reducerea absenteismului și a abandonului școlar în perioada anilor de studiu. 

Obiective:  

 Menținerea la cursuri pe toată perioada de școlarizare 

  Pregătire și instruire temeinică pentru a demonstra competențe și abilități 
profesionale optime  la sfârșitul  ciclului de învățământ profesional. 

 Inserția socioprofesională  

 Dezvoltarea simțului civic 

 Educarea pentru o societate democratică 

 Atenție suplimentară acordată  elevilor proveniți din mediul rural 

 Sprijinirea indirectă a familiilor elevilor cu o situație materială deficitară. 

 

Grupul țintă și beneficiarii 
 
Elevii înscriși și care frecventează cursurile învățământului profesional (clasele IX–XI) 

cu posibilitate de a continua studiile și în învățământul liceal de zi (în domeniul studiat  sau  în 

alt domeniu cu susţinerea examenelor de diferență). 
Beneficiari direcţi: 251 elevi înscriși an școlar 2021/2022 

La începutul anului școlar au fost luați în evidență un număr de 251 elevi  dintre care au 

rămas 210 elevi la sfârșitul anului școlar. 

Cu toate eforturile depuse de colectivul de cadre didactice, a agenților economici, și 
relativ mai puțina implicare a familiilor elevilor, un număr de 41 au renunțat la cursuri din 
diferite motive (abandon școlar, căsătorie, surse financiare reduse, plecarea la muncă în 
străinătate) 

Elevii provin atât din mediul urban dar o pondere mare o au elevii proveniți din mediul 
rural. Aceștia depind de naveta. Uneori întârzie din cauza mijloacelor de transport. 

Decontarea abonamentelor nu s-a mai făcut prin școală și au fost nenumărate situații în 
care operatorii de transport nu au acordat suficiente reduceri elevilor. Există și un dezinteres al 
elevilor pentru studiu.  

 Beneficiind la sfârșitul lunii de o sumă de bani (bursa profesională) s-ar putea să 
constituie un motiv  de a participa activ la ore și a nu întrerupe cursurile. 
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Pentru buna gestionare a activității de acordare a burselor profesionale, directorul unității 
de învățământ, prof. Tittes Gherman Mihaela, a emis Decizia cu nr.201/2021 prin care a fost 

constituită Comisia „Burse profesionale“ în următoarea componență: 
1. Responsabil comisie: Rusu Jozsef – profesor 

2. Membrii:    Lazăr Carmen – profesor 

Pavel Aurelian – informatician 

Deac Cristina – administrator financiar 

Medrea Tatiana – secretar şef 
Foaltin Nicoleta – laborant 

În urma demisiei doamnei Tittes Gherman Mihaela din funcţia de director în cadrul 
Liceului Tehnologic nr.1, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, începând cu data de 17.01.2022 

prin Decizia nr. 2814 din 22.12.2021, numeşte prin detaşare în interesul învăţământului, în 
funcţia de director la Liceul tehnologic nr.1 pe domnul prof. Rusu Jozsef. 

Ca urmare a promovării concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi 
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, 

începând cu data de 18.04.2022 domnul prof. Rusu Jozsef este numit în funcţia de director la 

Liceul Tehnologic nr.1, pe o periodă de 4 ani prin Decizia nr. 673 din 04.04.2022, emisă de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, Componenţa Comisiei „Burse profesionale“ 

prin Decizia cu nr. 19 din 19.01.2022 emisă de noul director se modifică şi îşi desfăşoară 
activitatea în următoarea componenţă: 

1. Responsabil comisie: Lazăr Carmen – profesor 

2. Membrii:    Pavel Aurelian – informatician 

Deac Cristina – administrator financiar 

Medrea Tatiana – secretar şef 
Foaltin Nicoleta – laborant 

Acordarea sprijinului financiar prin Programul național de protecție socială „Burse 

profesionale“ se face după depunerea cererilor de către elevii solicitanți, documentația aferentă și 
cu respectarea legislației în vigoare. Nu au beneficiat de bursă, elevii care au fost declarați 
repetenţi  în anul școlar anterior (de la învățământul profesional conform art.3. alin. 2 din HG 

958/2017) dar au beneficiat elevii declarați repetenți de la învățământul liceal și care au 
continuat studiile în învățământul profesional (conform art. 3 alin. 4 din HG 958/2017). 

Beneficiari indirecţi: 
 Familiile elevilor 

 Comunitatea locală 

Metode de lucru: 
 Comisia a implementat metode de lucru eficiente pe baza unei Proceduri elaborate de 

membrii comisiei și prin monitorizarea activității elevilor prin centralizatoare individuale pe 

clase cu monitorizarea absențelor. S-a urmărit participarea la cursuri, însușirea corectă și totală a 
informațiilor la disciplinele studiate, rezultatele obținute la sfârșitul semestrului/anului școlar, 
susținerea examenelor finale de certificare a competențelor profesionale.  

 Diriginții, cadrele didactice și elevii au fost în permanență informați  despre toate 

aspectele prevăzute în Metodologia de acordare, în Procedura operațională internă legate de 

acordarea bursei profesionale. 

  S-au luat în considerare toate actualizările la Metodologie, adresele ME și ISJ Mureş, s-a 

menținut permanent legătura cu agenții economici și s-au respectat termenele la solicitări. 
Centralizarea situației beneficiarilor, completarea și transmiterea bazei de date, 

întocmirea documentelor de plată, monitorizarea lunară a absențelor nemotivate, discuții cu 
diriginții claselor, uneori cu familiile și alte probleme diverse au constituit priorități pentru 
Comisie. 
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Având în vedere că anul școlar 2021/2022 a fost un an atipic (pandemia creată de virusul 

Sars-Cov2) s-au căutat soluții pentru menținerea la cursuri cu prezență fizică dar atunci când 
condițiile au fost precare s-a trecut la învățământul  online. 

Comunicare s-a făcut folosind toate mijloacele oferite de tehnologia modernă (grup 

Whatsapp, Google Classroom, Google Meet, Tablete, telefoane mobile, site-ul școlii). 
 Echipa managerială, comisia, cadrele didactice s-au implicat pentru derularea procesului 

instructiv-educativ  în condiții optime. 
Sumele stabilite  lunar pentru plata burselor  au fost virate în conturi iar elevii care nu 

sunt posesori de cont, au încasat sumele numerar prin casieria unității de învățământ. 
Au fost situații pe parcursul anului școlar când elevilor le-a fost retrasă bursa o lună sau 

mai mult (conform Metodologiei) din diferite motive, principalul fiind numărul de absențe 
nemotivate dar și cazuri de abandon școlar, retragere de la cursuri și altele. Au fost suspendate 

burse pentru abateri disciplinare sau scăderea notei la purtare. 
Numărul de burse acordate a oscilat, astfel în perioada de început a anului școlar au fost 

un număr de beneficiar aproape maxim care a scăzut din cauza frecvenței reduse la cursuri spre 
sfârșitul semestrului. 

Considerăm că a existat o colaborare eficientă între membrii comisiei, cadrele didactice, 

compartimente, echipa managerială. 

Resurse umane 
 Elevii înscriși în program 

 Comisa de acordare a bursei profesionale 

 Echipa manageriala 

 Cadre didactice  

 Serviciul contabilitate 

Resurse financiare 
Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Judeţean au alocat la timp sumele necesare 

drepturilor bănești, plățile au fost efectuate corect în limita sumelor solicitate. 

Nivelul instituțional 
Unitatea de învățământ va continua sa prevadă în oferta educațională clase pentru 

învățământul profesional având în vedere că suntem singurul liceu tehnologic din municipiu și 
zonă. Calificările profesionale sunt acreditate și sunt diversificate (mecanic auto, mecanic utilaje 

și instalații în industrie, electrician exploatare joasă tensiune, lucrător hotelier, comerciant 

vânzător, operator ceramică fină). 
Cadrele didactice de specialitate sunt bine pregătite profesional, dotarea atelierelor și 

cabinetelor este  corespunzătoare. 
Școala colaborează bine cu agenții economici unde se desfășoară practica comasată. 

La nivelul politicilor, programul național de protecție socială „Burse profesionale“ 

considerăm că este unul cu implicare majoră cu privire la reformarea și eficientizarea sistemului 
de învățământ profesional a sistemului  real de sprijinire și protecţie socială a elevilor. 

       Programul contribuie eficient în menținerea la cursuri a elevilor, la responsabilizarea și 
schimbarea atitudinii față de școală și societate, față de  integrarea ulterioară pe piața muncii. 
 

 

       Responsabil Comisie:     

prof. Lazăr Carmen 
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