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1.Scopul procedurii: Această procedură stabileşte modalitatea de funcţionare a comisiei pentru acordarea burselor şcolare, 

elevilor  din cadrul Liceului Teoretic Sanitar Bistriţa. Procedura se aplică tuturor elevilor care frecventează cursurile 

Liceului Teoretic Sanitar Bistriţa, începând cu anul şcolar 2015 – 2016. 

 

2. Domeniul de aplicare: Procedura se aplică de către compartimentul contabilitate, direcţiune şi membrii Comisiei pentru 

acordarea burselor sociale, nominalizaţi prin decizii de către directorul unităţii. 

 

 3.  Definiţii  şi  abrevieri  : 

3.1 Definiţii: 

Consiliul profesoral – totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară; 

Bursă socială - se acordă în funcţie de situaţia materială a familiei (la cerere); 

Bursa medicală - se acordă cu avizul medicului abilitat să avizeze conform Legii; 

Bursa de merit- se acordă elevilor în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. 

 

3.2 Abrevieri: 

  OMEN – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice 

  ISJ BN – Inspectoratul şcolar judeţean Bistriţa-Năsăud 

  CA – Consiliul de Administraţie 

  HCA – Hotărâre a consiliului de administraţie 

  C.A.B.S. – Comisia de acordare a burselor şcolare 

 

4. Documente de referinţă:  

  Legea nr. 1/2011 – Legea Educatiei Naţionale; 

  OMEN privind structura anului scolar 2015-2016; 

  OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat 

  Regulamentul de Ordine Internă al Liceului Teoretic Sanitar Bistriţa; 

  Adrese şi alte precizări ale MEN şi ISJ BN 

  Regulamentul de organizare şi funcţionare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
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5. Descrierea procedurii: 

1. C.A.B.S. afişează la loc vizibil prevederile legale referitoare la toate categoriile de burse (Comisia, care se întruneşte 

semestrial (bursele se revizuiesc semestrial) în baza documentelor legale (legi, ordonanţe etc.), calculează plafonul de 

acordare a burselor, întocmeşte documentaţia şi înştiinţează elevii, părinţii şi diriginţii cu privire la condiţiile care trebuie 

îndeplinite pentru a beneficia de acordarea burselor şi termenul limită pentru depunerea dosarelor); 

2.  Diriginţii claselor  îndrumă elevii majori / părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul 

minor, în vederea completării cererii de solicitare a bursei, în  funcţie de tipul de bursă, conform modelelor  specifice 

fiecărui tip de bursă, elaborate de autoritatea care oferă bursa, valabile pentru anul şcolar în curs; 

3. Diriginţii  înregistrează cererile de solicitare a burselor, pentru anul şcolar în curs/ semestrul în curs, la secretariatul 

Liceului Teoretic Sanitar Bistriţa; 

4. Diriginţii predau C.A.B.S. cererile de solicitare a burselor împreună cu documentele doveditoare ale eligibilităţii 

aplicantului. 

5. C.A.B.S. primeşte  cererile de solicitare a burselor împreună cu documentele doveditoare ale eligibilității aplicantului şi 

întocmeşte situaţiile centralizatoare privind bursele şi ajutoarele sociale care se acordă de către şcoală şi înaintează 

Raportul către C.A. 

5. Consiliul de administraţie aprobă nominal bursele de merit şi bursele sociale şi emite HCA în acest sens. 

6. Secretarul şcolii afişează lista cu beneficiarii de burse 

7. Contabilul întocmeşte statele de plată pentru plata burselor sociale. 

8. C.A.B.S. monitorizează absenţele elevilor care beneficiază de burse, precum şi notele lor la purtare şi retrage sau 

încetează acordarea bursei, pe baza referatului întocmit de dirigintele clasei, în cazul apariţiei unor situaţii care presupun 

retragerea sau încetarea acordării bursei, situaţii prevăzute în regulamentele de acordare a burselor. 

 

 

6. Documente necesare pentru întocmirea dosarului: 

 

1. Copie după certificatul de naştere al elevului 

 

2. Copie C.I. părinţi 

 

3. Adeverinţă de venit 

 

4. Adeverinţă că nu deţin suprafeţe de teren mai mari de 20.000 mp 

 

5. Adeverinţă fraţi / surori minori 

 

6. Certificat medical de la medical specialist (pentru acordarea de burse medicale) 

 

7.Calendar 

Semestrul I: 

18 – 20 noiembrie: stabilirea numărului de burse de merit | stabilirea criteriilor de acordare a burselor de merit 

23 noiembrie - 3 decembrie: depunerea dosarelor 

4 – 7 decembrie: analiza în comisia de acordare a burselor | întocmirea raportului comisiei pentru CA 

7 – 10 decembrie: analiza raportului în CA şi emiterea HCA până la 14 decembrie 

Semestrul II: 

15 – 17 februarie: stabilirea numărului de burse de merit | stabilirea criteriilor de acordare a burselor de merit 

18  – 26 februarie: depunerea dosarelor 

29 februarie – 2 martie: analiza în comisia de acordare a burselor | întocmirea raportului comisiei pentru CA 

3 – 5 martie: analiza raportului în CA şi emiterea HCA până la 10 martie. 
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- În cazul burselor de merit şi studiu, dacă pe ultimul loc se află doi sau mai mulţi elevi cu aceeaşi medie, departajarea se 

va face după mediile la matematică, biologie şi chimie, în ordinea menţionată. 

- Comisia de acordare a burselor verifică îndeplinirea criteriilor de acordare pentru cei ce primesc burse 

- Înainteaza, dacă este cazul, raportul către CA 

 

 8.  Responsabilităţi  : 

 Profesorii diriginţi: prezintă, în şedinţă cu părinţii criteriile de întocmire a dosarelor şi de acordare a burselor. 

 CABS: constituită prin decizie internă, aprobată de directorul şcolii răspunde de întocmirea documentaţiei pe 

baza actelor normative, de analizarea dosarelor de bursa, întocmirea procesului verbal, de întocmirea centralizatorului cu 

beneficiarii bursei sociale. 

 Directorul: verifică şi supune spre aprobare în Consiliul de administraţie listele întocmite în urma analizării şi 

centralizării dosarelor de către comisie – aprobă statele de burse. 

     Secretarul: anunţă beneficiarii şi afişează HCP la afişier şi pe site şcoală 

 Contabil:  întocmeşte statele de bursă (semestrial) pe baza centralizatorului cu beneficiarii de burse sociale şi 

efectuează plata în numerar. 

 

 

 9.  Înregistrări : 

9.1   Înregistrarea 1 - Lista de difuzare  

 

 

Nr. crt. 

 

Ediţia 

Nr. 

/data 

reviziei 

Nr. ex. 

difuzat 

Difuzat Primit 

Numele şi prenumele Numele şi prenumele 

Funcţia Funcţia 

Data Semnătura Data Semnătura 

 

0 

 

I 

 

0 

 

1 

ARDELEAN Albiniţa-Teodora BACHNER Emilia Ana 

Director Secretar  

    

 

1 

 

I 

 

0 

 

2 

ARDELEAN Albiniţa-Teodora GIORZA Cristina 

Director Preşedinte CEAC 

    

 

2 

 

I 

 

0 

 

3 

ARDELEAN Albiniţa-Teodora VULTUR Laura 

Director Preşedinte comisie burse 
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10. Formulare: 

 

Formularul – Raportul comisiei de acordare a burselor:; 

 

Nr….. din …………. 

 

Raportul Comisiei pentru acordarea burselor 

 

Comisia pentru acordarea burselor din Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa, constituită prin decizia directorului …………….., 

întrunită în şedinta din data de….………………; 

În conformitate cu: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art.82, alin. 1-3; 

- OM 4925/2005 actualizat, art. 97. alin 3 

- PV al şedintei Consiliului Profesoral din data de………………… (dacă este cazul) 

- OM 5576/07/10.2011 de aprobare a criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat 

 

Analizând propunerile făcute în Consiliul de administraţie şi dovezile aferente acestora depuse de susţinătorii legali ai 

elevilor constată urmatoarele: 

 

-……. 

-……. 

-……. 

-……. 

 

Şi propune spre aprobarea Consiliului de Administraţie următorii elevi pentru a beneficia de burse: 

 

-……. 

-……. 

-……. 

-……. 

 

 

Preşedintele comisiei                                                                Secretar comisie, 

……….                                                                                               ……….. 

 

 

 

 

Aprobată azi ……./……../………….. 

 

Voturi: Pentru – ….         Abţineri – ….          Împotrivă – …. 

 

Redactat în …. exemplare 

 

 

Ex…../…… 

 


