
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: 

HOTARAREA NR.54 
din 29 Mai 2012 

privind acordarea burselor şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ din oraşul 
Buftea, pe anul 2012 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului primar Ion Stoica; 
• Raportul de specialitate al serviciului juridic; 
• Hotarârile Consiliilor de administratie ale unităţilor de învaţamânt preuniversitar din 

orasul Buftea ; 
• Avizul comisiei buget finante ; 
• Avizul comisiei de învatamânt , sanatate,activitaţi social -culturale şi culte ; 
• Prevederile art.105, alin.(2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificarile şi completarile ulterioare; 
• In baza Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii,Tineretului şi Sportului nr. 5576/ 

2011modificat şi completat de Ordinul nr.3470/2012; 
• In conformitate cu prevederile Legii 293/2011- a bugetului de stat pe anul 2012; 
• In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006-privind finantele publice locale, 

actualizata; 
• In temeiul art.19,al.1 lit.a din Legea nr.273/2006- privind finantele publice locale; 
• Prevederile art. 4 din Criterii generale aprobate de Ordinul Ministrului Educatiei, 

Cercetarii, Tineretului şi Sportului nr. 5576/ 2011modificat şi completat de Ordinul nr.3470/2012; 
Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" şi alin.(6), lit."a", punct 1 şi art.115, 

alin.(1), lit."b" ,art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; 
Consiliul local al orasului Buftea, 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aproba acordarea burselor şcolare pentru elevii din unităţile de învaţamânt 
preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2011- 2012 în cuantum de : 

1\!j Burse de performanţa 2.000 lei/an 
~ Burse de merit 1.0001ei /an 
~ Burse de studiu 1.000 lei (pentru anul scolar anterior, sau/şi primul semestru al anului 

şcolar) 

'l!! Burse sociale 125 lei/ semestru 
Art. 3 Se aproba criteriile specifice de acordare a burselor şcolare, stabilite de Consiliile de 

Administratie ale unităţilor de învaţamânt din oraşul Buftea conform Anexelor 1-4 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 4 Numarul burselor pentru anul şcolar 2011- 2012 este stabilit pentru fiecare unitate 
de învaţamânt astfel: 

Scoala cu clasele I-VIII nr.1 Buftea- 37 burse 
Scoala cu clasele I-VIII nr.2 Buftea- 32 burse 
Structura cu clasele I-VIII nr.3 Buftea -16 burse 



Structura cu clasele I-VIII nr.4 Buftea- 66 burse 
Grup Scolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea -60 burse 
Grup Scolar Administrativ si de servicii "Barbu A. Stirbey"-67 burse 
Art. 5 Acordarea burselor se face de catre Consiliile de administratie ale unităţilor de 

învăţământ în funcţie de numărul · de burse aprobat şi în limita fondurilor alocate din bugetul 
local. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se în credinţează 
Primarul oraşului Buftea prin se·rviciile de specialitate. 

Art. 7. Prin grija secretarului oraşului prezenta hotărâre se va comunica: primarului 
orasului Buftea, unităţilor de învăţământ, Instituţiei Prefectului judetului Ilfov, şi va fi publicată prin 
afişare la sediul Consiliului local. 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ; 
' 

SEC~~
ŞT~~ 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea de burse şcolare pentru elevii din unităţile de 

învătământ din oraşul Buftea în anul 2012 
' 

In conformitate cu prevederile Art. 82.- (1) din Legea nr. 1/2011 -a educatiei nationale 
elevii de la cursurile cu frecventa din învatamântul preuniversitar de stat pot beneficia de burse 
de performanta, de burse de merit, de burse de studiu si de burse de ajutor social. Cuantumul 
unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul 
acestora se stabilesc anual prin hotarâre a consiliului local. 

Promovarea proiectului de hotarare se impune ca urmare a reglementarii modalitatii de 
acordare a burselor scalare prin Ordinul MECTS nr.5576/2011 modificat si completat prin Ordinul 
MECTS nr.3470/2012. 

Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, a 
burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administratie ale 
unitatilor de învatamânt, în limitele fondurilor repartizate si în raport cu integralitatea efectuarii de 
catre elevi a activitatilor scol are. 

Conform Art. 3. - (1) din Criteriu - general de acordare a burselor elevilor din 
Învatamântul preuniversitar de stat aprobat Ordinul 347012012 bursele se acorda din bugetele 
locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de învatamânt preuniversitar, 
potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. 

Bursele se acorda în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie. 
Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecventa din învatamântul 

preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanta, burse de merit, 
burse de studiu si burse de ajutor social. 

Text extras din Criterii generale cf.Ordinul 557615011 modificat si completat de 
ordinal 347012012: 

Ari. 6. - (1) Bursele de performanta se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile 
urmatoare: 

a) au obtinut locurile 1, 11 sau III la etapele nationale ale olimpiade/ar si concursurilor scalare nationale 
organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS; 

b) s-au calificat în laturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiile internationale; 
c) au obtinut locurile /, It sau III ta etapele nationale ale competitiilorlconcursurilor cultural-artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter tehnica-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS. 
(2) Lista olimpiade/ar si concursurilor nationale, precum si lista competitii/ar/concursurilor pentru care se 

acorda bursele de performanta mentionate ta alin. (1) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pâna 
la data de 1 octombrie. 

(3) Bursele de performanta obtinute în baza prevederilor alin. (1) se acorda pe perioada anului scolar 
urmator celui în care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1). 

(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota ta purtare într-un semestru este mai 
mica de 10. 

Ari. 7. - Bursele de merit si bursele de studiu se acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din 
învatamântul preuniversitar de stat, în functie de rezultatele obtinute la invatatura. 

Ari. 8. - (1) Bursele de merit se acorda elevilor care se incadreaza în cel putin unul din cazurile urmatoare: 
a) au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare în 

anul scolar anterior, respectiv în primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati în clasele de început ale 
învatamântului gimnazial, liceal sau profesional; 

b) au obtinut locurile 1, 11 sau III ta etapele judetene ale olimpiade/ar si concursurilor scalare nationale 
organizate de MECTS; 

c) au obtinut locurile /, 11 sau III la etapele judetene ale competitiilorlconcursurilor cultural-artistice, cu 
caracter sportiv sau cu caracter tehnica-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS. 

(2) Bursele de merit obtinute în baza prevederilor alin. (1) /it. a) se acorda începând cu semestrul a/It-lea, 
pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamântutui gimnaztal, liceal sau profestonal, respectiv începând cu 
semestrul/, pentru elevii aflati in celelalte clase ale invatamântului gimnazial, liceal sau profesional. 

(3) Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederii alin. (1) /it. a) este 
revizuita semestrial, in functie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor. 



(4) Lista olimpiade/ar si concursurilor nationale, precum si a competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu 
caracter sportiv sau cu caracter tehnica-stiintific, pentru care se acorda bursele de merit mentionate la alin. (1) /it. b) 
sau /it. c) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pâna la data de 1 octombrie. 

(5) Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) /it. b) sau /it. c) se acorda pe perioada anului 
scolar care urmeaza anului in care s-au obtinut rezultatele mentiona te la alin. (1) /it. b) sau /it. c). 

(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 1 O. 
Art. 9. - (1) Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de 

familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care indeplinesc simultan conditiile: au media 
generala peste 7, 00 si nota 1 O la purtare in semestrul anterior celui in care se acorda bursa. 

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare 
ale familiei si in situatia scolara a elevilor. 

Art. 1 O. - Bursele de studiu se acorda Începând cu semestrul al //-lea, pentru elevii aflati in clasele de 
inceput ale invatamântului gimnazial, /iceal sau profesional, respectiv Începând cu semestrul /, pentru elevii aflati in 
celelalte clase ale invatamântului gimnazial, liceal sau profesional. 

Art. 11. - Bursele de ajutor social se acorda elevilor, la cerere, in functie de situatia materiala a familiei 
sau a sustinatorilor legali. 

Art. 12. - (1) Bursele de ajutor social se acorda la inceputul anului scolar si sunt revizuite semestrial, in 
functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei. 

(2) Pot pastra bursa elevii promovati si cu nota 1 O sau, dupa caz, califica tivul Foarte bine la purtare. 

Art. 13. - Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa 
din invatamântul preuniversitar de stat: 

a) orfani sau bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scalare ori bolnavi de diabet, boli 
maligne, sindromuri de ma/absorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de 
S/DA sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor; 
acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de 
medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar; 

b) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati mtr-o alta localitate, Întrucât nu au posibilitatea sa studieze 
intr-o unitate de invatamânt din localitatea de domiciliu; 

c) elevi proveniti din familii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii: 
1. nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12/uni, pe membru de familie, mai mare de 50% din 

salariul minim net pe economie; 
2. nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 

40. 000 mp, in zonele monta ne. 
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a 

burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administratie ale 
unitatilor de învatamânt, în limitele fondurilor repartizate si în raport cu integralitatea efectuarii de 
catre elevi a activitatilor scolare. 

Aprobarea cuantumurilor pentru bursele scolare în anul 2012 si a plafoanelor pe unitati 
scolare se incadreaza în prevederea bugetară pentru acest an . 

Pentru desfasurarea activitatii in bune conditii propunem următoarele : 

Dosarele solicitantilor vor fi depuse pentru fiecare unitate scolară,fiind analizate si 
aprobate nominal ,în consiliile de administratie ale scolilor. 
Listele vor fi afisate la sediul unitatii scolare. 
Termenul de plata va fi stabilit de consiliul de administratie cu încadrarea în plafonul 
bugetar trimestrial şi anual aprobat prin prezentul proiect. 

Fata de cele mentionate mai sus propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de 
hotarare privind acordarea burselor scolare pe anul 2012. 



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea de burse şcolare pentru elevii din unitatile de 

învăţământ din oraşul Buftea în anul 2012 ' 

In conformitate cu prevederile Art. 82. - (1) din Legea nr. 1/2011 -a educatiei nationale 
elevii de la cursurile cu frecventa din învatamântul preuniversitar de stat pot beneficia de burse 
de performanta, de burse de merit, de burse de studiu si de burse de ajutor social. Cuantumul 
unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul 
acestora se stabilesc anual prin hotarâre a consiliului local. 

Promovarea proiectului de hotarare se impune ca urmare a reglementarii modalitatii de 
acordare a burselor scalare prin Ordinul MECTS nr.557612011 modificat si completat prin Ordinul 
MECTS nr.3470/2012. 

Criteriile generale de acordare a burselor se stabi lesc de Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, a 
burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administratie ale 
unitatilor de învatamânt, în limitele fondurilor repartizate si în raport cu integra litaţea efectuarii de 
catre elevi a activitatilor scalare. ) 

Conform Art. 3. - (1) din Criteriu - general de acordare a burselor elevilor din 
Învatamântul preuniversitar de stat aprobat Ordinul 347012012 bursele se acor~a din bugetele 
locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de învatamân{ preuniversitar, 
potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 . 

Bursele se acorda în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie. 
Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecventa din învatamântul 

preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanta, burse de merit, 
burse de studiu si burse de ajutor social. 

Text extras din Criterii generale cf.Ordinul 557615011 modificat si completat de 
ordinal 3470/2012: 

Art. 6. - (1) Bursele de performanta se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile 
urmatoare: 

a) au obtinut locurile 1, 11 sau III la etapele nationale ale olimpiade/ar si concursurilor scalare nationale 
organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS; 

b) s-au calificat În laturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiile internationale; 
c) au obtinut locurile /, 11 sau III la etapele nationale ale competitiilorlconcursurilor cultural-artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter tehnica-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS. 
(2) Lista olimpiade/ar si concursurilor nationale, precum si lista competitiilor/concursurilor pentru care se 

acorda bursele de performanta mentionate la alin. (1) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pâna 
la data de 1 octombrie. 

(3) Bursele de performanta obtinute in baza prevederilor alin. (1) se acorda pe perioada anului scolar 
urmator celui in care s-au obtinut rezultatele mentiona te la alin. (1 ) . 

(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare intr-un semestru este mai 
mica de 10. 

Art. 7. - Bursele de merit si bursele de studiu se acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din 
invatamântul preuniversitar de stat, in functie de rezultatele obtinute la invatatura. 

Art. 8. - (1) Bursele de merit se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare: 
a) au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in 

anul scolar anterior, respectiv in primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale 
Învatamântului gimnazial, liceal sau profesional; 

b) au obtinut Jocurile 1, 11 sau III la etapele judetene ale olimpiade/ar si concursurilor scalare nationale 
organizate de MECTS; 

c) au obtinut locurile 1, 11 sau III la etapele judetene ale competitiilorlconcursurilor cultural-artistice, cu 
caracter sportiv sau cu caracter tehnica-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS. 

(2) Bursele de merit obtinute În baza prevederilor alin. (1) tit. a) se acorda Începând cu semestrul al //-lea, 
pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamântului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv Începând cu 
semestrul 1, pentru elevii aflati in celelalte clase ale Învatamântului gimnazial, liceal sau profesional. 

(3) Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederii alin. (1) tit. a) este 
revizuita semestrial, in functie de modificarile intervenite În situatia scolara a elevilor. 



(4) Lista olimpiade/ar si concursurilor nationale, precum si a competitii/ar/concursurilor cultural-artistice, cu 
caracter sportiv sau cu caracter tehnica-stiintific, pentru care se acorda bursele de merit mentionate la alin. (1) /it. b) 
sau /it. c) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pâna la data de 1 octombrie. 

(5) Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) /it. b) sau /it. c) se acorda pe perioada anului 
scolar care urmeaza anului in care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1) /it. b) sau /it. c). 

(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 1 O. 
Art. 9. - (1) Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de 

familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care indeplinesc simultan conditiile: au media 
generala peste 7, 00 si nota 1 O la purtare in semestrul anterior celui in care se acorda bursa. 

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare 
ale familiei si in situatia scolara a elevilor. 

Art. 1 O. - Bursele de studiu se acorda incepând cu semestrul al 11-/ea, pentru elevii aflati in clasele de 
inceput ale invatamântului gimnazial, /icea/ sau profesional, respectiv incepând cu semestrul/, pentru elevii aflati in 
celelalte clase ale invatamântului gimnazial, licea/ sau profesional. 

Art. 11. - Bursele de ajutor social se acorda elevilor, la cerere, in functie de situatia materiala a familiei 
sau a sustinatorilor legali. 

Art. 12. - (1) Bursele de ajutor social se acorda la inceputul anului scolar si sunt revizuite semestrial, in 
functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei. 

(2) Pot pastra bursa elevii promovati si cu nota 1 O sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare. 

Art. i3. - Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa 
din invatamântul preuniversitar de stat: 

a) orfani sau bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scalare ori bolnavi de diabet, boli 
maligne, sindrdmuri de ma/absorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii 
congenita/e, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de 
SIDA sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap /ocomotor; 
acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de 
medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar; 

b) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, Întrucât nu au posibilitatea sa studieze 
intr-o unitate de invatamânt din localitatea de domiciliu; 

c) elevi proveniti din familii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii: 
1. nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din 

salariul minim net pe economie; 
2. nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20. 000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 

40. 000 mp, in zonele montane. 
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a 

burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administratie ale 
unitatilor de învatamânt, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integral itatea efectuarii de 
catre elevi a activitatilor scalare. 

Aprobarea cuantumurilor pentru bursele scalare în anul 2012 si a plafoanelor pe unitati 
scalare se incadreaza în prevederea bugetară pentru acest an . 

Pentru desfasurarea activitatii in bune conditii propunem următoarele : 

Dosarele solicitantilor vor fi depuse pentru fiecare unitate scolară , fi ind analizate si 
aprobate nominal ,în consiliile de administratie ale scolilor. 
Listele vor fi afisate la sediul unitatii scalare. 
Termenul de plata va fi stabilit de consiliul de administratie cu încadrarea în plafonul 
bugetar trimestrial şi anual aprobat prin prezentul proiect. 

Fata de cele mentionate mai sus propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de 
hotarare privind acordarea burselor scol are pe anul 2012. 
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Buget burse invatamant ordonatori tertiari An 2012 Trim.l Trim.ll Trim.lll TrimiV ! 

din care: 50000 6250 31250 6250 6250: 

1 GR.SC. EC. ADM.SERV."BARBU A. STIRBEY" BUFTEA 15000 3750 3750 3750 3750 

2 GRUPUL SCOLAR "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA 5000 1250 1250 1250 1250 

3 SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 1 BUFTEA 25000 25000 

4 SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 2 BUFTEA 5000 1250 1250 1250 1250 



INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUD. ILFOV 
:.A""'M' """' ŞCOALA CU CLS. 1- VIII nr.l 

Sh·. Aleea Şcolii Nr.l, Bnflea, Judet Ilfov 
Tel. /Fax: 021/3505454 

\Veb: W\vw.;;conlalbul1cn.cabauovn.J·o 
e-nmi 1: se 1 bnflen@ ynhoo. com 

HOT ĂRÂREA DIN 28.05.2012 
A CONSILIULUI DE ADMINISTRA TIE 

' 
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r/-CL ;YIG J}0o;2_ 

Consiliul de Administraţie al Şcolii cu cls. I- VIII Nr.1 Buftea, întrunit în 

şedinţa din 28.05.2012; 

Având în vedere solicitarea Consiliului Local al oraşului Buftea privind 

stabilirea la fiecare unitate şcolară a criteriilor specifice de acordare a burselor de merit 

şi de studiu 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 BURSELE DE PERFORMANTĂ se acordă elevilor: 

a) care au obţinut locudle I, II, III la olimpiadele naţionale organizate de 

MECTS; 

b) care au obţinut locurile I, II, III la concursurile cultural-artistice, ştiinţifice şi 

sportive organizate de MECTS. 

Notă: Elevii trebuie să aibă nota 10 la purtare. 

Art. 2 BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în 

următoarele criterii: 

a) care au obţinut media generală cel puţin 9,00 şi nota 10 la purtare în anul 

şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii 

aflaţi în clasa a V-a; 

b) au obţinut locurile I, II, III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare neţionale organizate de MECTS 

Notă: În cazul în care suma alocată prin Consiliul Local nu acoperă plata tuturor 

burselor de Ia art.1, ordinea acordării va fi cea descrescătoare. 



Art. 3 BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care se încadrează în 

următoarele criterii: 

a) elevii provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe 

ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care 

îndeplinesc simultan condiţiile: 

- au media generală peste 9,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în 

care se acordă bursa; 

Art. 4 BURSELE SOCIALE se acordă unui număr de 119 elevi, repartizaţi 

pe structuri după cum urmează: 

Şcoala Nr.1 = 37 

Structura Nr.3 = 16 

Structura Nr.4 = 66 

şi îndeplinesc următoarele criterii: 

a) au promovat la toate materiile în anul şcolar anterior, respectiv în semestrul I au 

nota 10/ Foarte bine la purtare şi mai puţin de 10 absenţe nemotivate/semestru; 

b) provin din familii cu venit mediu lunar/membru mai mic de 50% din salariul 

minim net pe economie; familia nu deţine un tet·en cu suprafaţă mai mare de 20000 

mp. 

c) sunt orfani de ambii părinţi; 

d) sunt bolnavi TBC, diabet, epilepsie, astm şi alte boli grave (art. 13 din M.O. 

172/2012) 

SECRETAR, 
Ciauş Veronica 

~u'~ 
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HOTĂRÂRE 

privind criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, 
a burselor de merit, a burselor de studiu ş i a celor· de ajutor· social, 

În limitele fondurilor repartizate ş i în raport cu 
integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare 

Consi liul de Admi nistraţie al Şcolii cu cls.I-VIII Nr.2 Buftea, întruni t în şedinţa 
el in data de 24.05.2012 

A vând în vedere: 
Raportu l Comisiei de de acordare a burselor de ajutor social şi a altor forme de 

sprijin material pentru elevi în anul şco lar 20 11/2012, 
Văzând prevederile art.82 alin.(l) ş i alin.(3), din Legea educaţie i naţionale 

nr.l/20 11 , cu modificări le şi completările ul terioare, ale art.20 din Ordinu lu M.E.C.T.S. 
nr.5576/07. 10.20 11 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor din 
învăţământul preuniversitar de stat, 

În temeiul dispozi ţ iilor art.96 alin.( 1 ), (8) ş i (9) din Legea educaţ iei naţ iona le 
nr.l/201 1, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.l. (1) Se aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a 
burselor de merit, a burselor de studiu ş i a celor de aj utor social, în limitele fondurilor 
repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi, pentru semestru l al II-lea 
al anului şcolar 20 11-2012. 

(2) Criteriile specifice de acordare a burselor 

1. BURSELE DE PERFORMANTA se acorda elevilor care: 



a) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor st 
concursurilor scalare nationale organizate de M.E.C.T.S. în anul scolar 2010- 2011; 

b) s-au calificat în laturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiile 
internationale în anul scolar 2010- 2011; 

c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitii lor/concursurilor 
cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnica-stiintific, de nivel national, 
organizate de M.E.C.T.S. în anul scolar 2010- 2011; 

Modalitatea de acordare 

Bursele de performanta se acorda în ordine , tinând seama de urmatoarele criterii, 
în limita numarului de burse aprobat: 

• elevilor care îndeplinesc cumulativ conditiile de la punctele a), b) sic); 
• elevilor care îndeplinesc cumulativ conditiile de la punctele a) si b); 
• elevilor care îndeplinesc cumulativ conditiile de la punctele a) sic); 
• elevilor care îndeplinesc cumulativ conditiile de la punctele b) sic); 
• elevilor care îndeplinesc conditiile de la punctul a); 
• elevilor care îndeplinesc conditiile de la punctul b); 
• elevilor care îndeplinesc conditiile de la punctul c). 

În cadrul fiecarei grupe elevii sunt ierarhizati în functie de importanta premiilor 
obtinute conform literei a) si apoi literei c). 

Elevii de la litera b) sunt ordonati în raport cu media de calificare de la ultima 
proba de baraj sustinuta. 

Conditie: elevii pot pierde bursa daca nota la purtare intr-un semestru este mai 
mica de 1 O. 

II. BURSELE DE MERIT se acorda elevilor care se încadreaza în cel putin 
unul din cazurile urmatoare: 

a) au rezultate deosebite la învatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 
si nota 10 la purtare in anul scolar 2010- 2011 pentru clasele VI, VII, VIII, iar pentru 
elevii din clasele a V-a pe baza mediei din semestrul I al anului scolar 2011- 2012; 

b )au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor st 
concursurilor scalare nationale organizate de MECTS în anul scolar 2010- 2011; 

c )au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursuri lor 
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnicostiintific,de nivel national, 
organizate de MECTS în anul scolar 2010- 2011. 

Modalitatea de acordare 

Bursele de merit se acorda în ordine, astfel: 
• elevilor calificati la fazele nationale ale olimpiadelor scalare si conditie de medie; 
• elevilor care îndeplinesc cumulativ conditiile de la punctele a), b) sic); 
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• elevilor care îndeplinesc cumulativ conditiile de la punctele a) si b ); 
• elevilor care îndeplinesc cumulativ conditiile de la punctele a) sic); 
• elevilor care îndeplinesc cumulativ conditiile de la punctele b) sic); 
• elevilor care îndeplinesc conditiile de la punctul a); 
• elevilor care îndeplinesc conditiile de la punctul b); 
• elevilor care îndeplinesc conditiile de la punctul c). 

Criterii de departajare: 
In functie de numarul de burse alocate se stabileste media minima de acordare a 

burselor de merit. 
În cazul mediilor egale elevii sunt ordonati în functie de media la disciplina limba si 
li tera tura româna. 

Nota: 
Bursele de merit vor fi revizuite semestrial, în functie de modificarile intervenite 

in situatia scolara a elevilor (nota 10 la purtare si incadrarea in media generala stabilita). 

III. BURSELE DE STUDIU se acorda elevilor care îndeplinesc cumulative 
urmatoarele conditii: 

a).au media generala peste 7,00 si nota 10 la pmtare in anul scolar 2010-2011 
pentru clasele VI, VII, VIII, iar pentru elevii din clasele a V -a pe baza mediei din 
semestrul I al anului scolar 2011 - 2012; 

b).venit lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele trei luni anterioare 
depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim bmt pe economie ( 670 lei pentru anul 
2011); pentru sem.II an scolar 2011 2012, veniturile din lunile octombrie, noiembrie si 
decembrie 2011 (700 lei pentru anul2012); 

Modalitatea de acordare 

Bursele de studiu se acorda în ordinea descrescatoare a mediei generale, în situatia 
încadrarii în conditiile de venit, in functie de numarul de burse alocat. 

În cazul în care exista egalitate între elevi care au aceleasi venituri si aceeasi 
medie generala, departajarea se face pe baza mediei la disciplina limba si literatura 
româna. 

Nota: 

Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în functie de modificarile intervenite 
in veniturile familiei si situatia scolara a elevilor. 

Acte necesare: 

Bursele de studiu se acorda la cerere, iar dosarul trebuie sa contina: 
-cerere 
- copia actului de identitate al elevului 
- copii xerox cettificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalti 

membri ai familiei; 
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- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale 
membrilor fami liei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv 
alocatia suplimentara pentru copii 

-declaratie pe proprie raspundere in cazul in care nu realizeaza veni turi. 

IV. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acorda elevilor care se 
încadreaza în una din urmatoarele categorii : 

a) orfani de ambii parinti sau bolnavi de TBC si care se afla în evidenta 
clispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie 
grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie,cardiopatii congenitale, hepatita 
cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bo lnav i 
de SIDA, sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism 
articular, handicap locomotor; 

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat 
de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar; 

Modalitatea de acordare 

Bursele de ajutor social se acorda tuturor elevilor de la punctul a). 
Pentru elevii de la litera b) se vor acorda, în continuarea celor de la punctul a), în 
ordinea descrescatoare a mediei generale din anul sau semestrul anterior; 

Pentru departaj are se va aplica drept criteriu media la limba si li teratura ro mâna. 
Bursele de ajutor social se acorda la cerere. 

Acte necesare: 

orfani de ambii parinti : 
-cerere 
- copii ale certificatelor de deces 
-copia certificatului de nastere si a actului de identitate al elevului, daca acesta exista; 

bolnavi: 
-cerere 
- copia certificatului de nastere si a actului de identitate al elevului, daca acesta exista; 
- certificatului medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de fam ilie sau 
de medicul de la cabinetul scolar; 

Conditii 
- promovabilitate 100% 
- nota 1 O la purtare 

b) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati într-o alta local itate, întrucât nu au 
posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamânt din localitatea de domiciliu; 

Acte necesare: 
- cerere; 
- copia certificatului de nastere si a actului de identitate al elevului; pentru elevi i care au 
vârsta sub 14 ani si nu au carte de identitate, vor prezenta copia actului de identitate al 
unuia din parinti pentru a face dovada localitatii de domiciliu; 

c) elevi proveniti din fam ilii care îndeplinesc cumulativ um1atoarele conditii: 
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1. nu realizeaza un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 
luni, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (255 lei pentru anul 2011 si 
265 lei pentru anul2012); 

2. nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, în zonele 
colinare si de ses, si de 40.000 mp, în zonele montane. 

Acte necesare: 
- cerere 
-copia actului de identitate al elevului; 
- copii xerox certificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalti 
membri ai familiei; 
-acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare 
clepunerii dosarului, inclusiv alocatia suplimentara pentru copii (veniturile din 
perioada ianuarie- decembrie 2011 ); 
- act doveditor în original cu terenurile agricole detinute; 

Actele se depun la secretariatul unitatii. 
Toate bursele sunt conditionate de media 1 O la purtare. 
Daca dupa aplicarea criteriilor de departajare pe fiecare fel de bursa, egalitatea 

între elevi se mentine, decizia finala ele acordare a bursei apartine Consiliului de 
Administratie al unitatii 
Bursele se acorda în fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scalare, inclusiv pe timpul 
pregatirii si sustinerii examenelor. 

Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scalare în urmatoarele 
situatii: 

a) elevilor care au promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar 
sunt corigenti la o singura disciplina de învatamânt si au media anuala 1 O la purtare; 

b) absolventilor învatamântului gimnazial care fac dovada ca au fost admisi în 
liceu, cursuri cu frecventa, într-o unitate de învatamânt preuniversitar de stat; 

c)elevilor declarati repetenti din motive medicale, dovedite prin documente 
medicale. 

Mentiuni: 

(!)Un elev nu poate primi doua burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru 
cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o mai mare perioada de timp. 

(2)Prin exceptie de la alin. (1 ), elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi 
si burse de perfom1anta sau burse de merit. 

(3)Elevii care se încadreaza în prevederile alin. (2) si care au dreptul sa primeasca 
atât bursa de performanta, cât si bursa de merit, trebuie sa opteze pentru una din acestea, 
putând sa o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau acordata pentru o perioada de timp mai 
n1are. 

Elevii pot beneficia de bursa în raport cu integralitatea efectuarii activitatilor 
scalare. 

Art.(2) Aprobarea numărului de burse şi cuantumul unei burse acordate elin 
sumele defalcate elin unele venituri la bugetul de stat se stabilesc anual prin hotărâre a 
Consiliului local al oraşului Buftea. 
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Art. (3) Comisia de de acordare a burselor de ajutor social şi a altor forme de 
sprijin material pentru elevi în anul şco lar 20 11120 12 va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri ş i o va aduce la cunoştinţa tuturor părţi lor interesate (elevi , 
părinţi /tutori , învăţători/profesori , etc). 

Buftea 
Nr. l din 24.05.2012 

Contrasemnează : 

Scretar Consi liu de admin istraţie 

Prof.înv.primar ___j d.L 
Jvan Angelica ~ c.__ 
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HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN 27.04.2012 

Presedintele consiliului de administratie al Grupului Scolar Economic, Administrativ si de 
Servicii "Barbu A. Stirbey'' Buftea, prof. Marinescu Silvia 

In temeiul, 
• OMECTS 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din invatamantul preuniversitar de stat; 
• OMECTS 3470/07.03.2012 pentru modificarea si completarea Anexei la Ordinul privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat, aprobat cu numarul5576/2011; 
Avand in vedere, 

• Baza de calcul pentru repartitia sumelor banesti pentm acordarea burselor 
• Procesul - verbal al Consiliului de administratie al Grupului Scolar Economic. 

Administrativ si de Servicii "Barbu A. Stirbey'' Buftea 

HOTARASTE: 
Art. 1 Se aproba criteliile specifice de acordare a burselor scalare pentru anul 2012 sub 

unnatoarea forma: 

BURSE DE MERIT se acorda unui numar de 32 elevi in ordinea descrescatoare a mediilor 
• Media generala peste 8,50- din anul precedent 
• Elevii claselor a IX-a primesc incepand cu semestriul al II-lea 
• Media la pUitare 1 0- din anul precedent si in semestrul I anul curent 
• Nu au fost selectati in Programul. Bani de liceu 
• Valoarea bursei este de 41 O RON 

BURSE DE STUDIU se acorda mllli numar de 44 elevi in ordinea descrescatoare a veniturilor si 
descrescatoare a mediilor 

• Media generala peste 7,00- din anul precedent 
• Elevii claselor a IX-a primesc incepand cu semestriul al II-lea 
• Media la purtare 1 0- din anul precedent si in semestrul I anul curent 
• Nu au fost selectati in Programul Bani de liceu 
• Valoarea bursei este de 280 RON 

BU~~~ DE AJU!OR _SOCIAL se acorda wmi numar de 2 elevi in functie de situatia materiala a 
fan11hei sau a sustmatonlor legali, a statutului de orfan de ambii parinti si a bolilor cronice 

• Media la purtare 1 0- din anul precedent si in semestrul r anul curent 
• Nu au fost selectati in Programul Bani de liceu 
• Nu au abateri disciplinare 
• Valoarea bursei este de 250 RON 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, ACTIVITĂŢI SOC/AL-CULTURALE ŞI 
CULTE- constituita conform H.C.L. 6/26 iunie 2008. 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind acordarea de burse scolare pentru elevii din 
unitatile de învatamant din orasul Buftea în anul 2012 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA DE ÎNVĂTĂMÂNT, SĂNĂTATE, ACTIVITĂTI SOCIAL- CULTURALE ŞI 

' ' CULTE 
formată din următorii consilieri : Măcelaru Cornelia, Dumitru Nicuşor, Florea 
Mihaela 

fNrRuNI.i-~(îN . ŞEoiNi-Ă. sĂ· o iN oArĂ·.".~~ :t.f.. :i!?«d.".".l.i?:/4::::. ~ ~ : :::. ~: : :::. ~:: ::: .. 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL /INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE ... .... .............. . .. .......... .. . ...... ........ .... . . .... .. ..... . .... .... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ /;N!Efi:OE<-A1iHEĂ:-A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind acordarea de burse scolare pentru elevii din 
unitatile de învatamant din orasul Buftea în anul 2012 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE 

' 

PREŞEDINTE DE COMISIE, 

MACELARU CORNELIA 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
Comisia Buget Finanţe constituită conform H. C.L. 6126 iunie 2008 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind acordarea de burse scolare pentru elevii din 
unitatile de învatamant din orasul Buftea în anul 2012 

Comisia Buget Finanţe formata din urmatorii consilieri locali:Stoica Marin, Costea 
Daniel, Cambera Paul, 

~ ~ ~ O .~/ D ;5- 2-0 / 2._ INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA .. ~. r.< ...... .-.. .. ............. .. .... .. ..................... . 
~ , 

A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE .... .. .... .... . ..... . ......... .... .... . .. ... . .... ..... ........ ... ..... .. .. . .. ...... . ....... . 
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ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA FAVORABILĂ 1 
·~ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind acordarea de burse scolare pentru elevii din 
unitatile de învatamant din orasul Buftea în anul 2012 

FATĂ DE HOTARAREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE , 
OPINII/DIVERGENTE ..................... . .. ... . ....... ....... ....................................... . , 

PREŞEDINTE DS-C?~~ 

~N ? 


