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 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33 / 15.12.2020 

Privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 
2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna 

Jijila 

Consiliul Local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară, în data de 
_______, legal constituită, fiind prezenți un număr de ___ consilieri locali: 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.1-5, art. 7-9, art. 11-13 și art. 17-19 din Anexa la Ordinul M.E.N. nr. 
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile HG nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021; 

- Adresa nr. 15624/10.11.2020 a Instituției Prefectului –Județului Tulcea; 
- Adresa nr. 1941/16.11.2020 – a Școlii Gimnaziale Jijila; 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1) și alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) și d) și art.139 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA 
adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1 Se aprobă numărul și cuantumul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 
2020-2021 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din cadrul 
Școlii Gimnaziale Jijilaastfel: 

a) Bursă de ajutor social – în cuantum de 100lei – 13 beneficiari; 
b) Bursă de studiu – în cuantum de 120 lei – 2 beneficiari; 
c) Studiu de merit – în cuantum de 150 lei – 10 beneficiari; 
d) Bursă de performanță – în cuantum de 200 lei – 0 beneficiari. 

Art. 2. (1) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr. 
1/2011 și ale Ordinului M.E.N. nr. 5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate de Consiliul 
de Administrație al unității școlare, în limitele fondurilor repartizate, întreaga răspundere  pentru 
acordarea burselor școlare revenind conducerii Școlii Gimnaziale Jijila. 

 



 

(2) În situația constatării unor diferențe între numărul burselor aprobate prin prezenta 
hotărâre și numărul de elevi care îndeplinesc condițiile de acordare, acordarea burselor se va 
face în limita fondurilor repartizate. 

(3) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, categoriilor de 
elevii care se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 a Ordinului M.E.N. nr. 5576/2011. 

Art.(3) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința dl. Deacu Costică, 
primarul comunei Jijila, Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Jijila, precum 
și conducerea Școlii gimnaziale Jijila. 

Art. (4) prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Tulcea, primarului 
comunei Jijila, Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Jijila, conducerii 
Școlii Gimnaziale Jijila și va fi făcută public în condițiile legii prin publicarea în M.O.L. 

Adoptată astăzi ______, cu ___ voturi din totalul de ____ consilieri aleși. 

 

 

Inițiator proiect de hotărâre,                                     Contrasemnează, 
Primar                                    Secretar general al comunei Jijila 

            Costică Deacu                                                            Dumitru Acriș 
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REFERAT DE APROBARE nr. 10976/15.12.2020 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente 
anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. 

Comuna Jijila 
 
  

Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția social, cât 

și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. 

Bursele de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat sunt: burse de 

performanță, burse de merit, burse de studio, burse de ajutor social. 

Potrivit prevederilor art. 82, alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a  

consiliului local. 

 Criteriile generale de acordare a burselor sunt stabilite de Ministerul Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului prin aprobarea  Ordinului nr. 5576/2011, iar criteriile specific 

sunt se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele 

fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 

Articolul unic al Hotărârii de Guvern nr. 1064/04.12.2020 prevede: (1) În anul școlar 

2020-2021, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de 

ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, 

cu frecvență, este de 100 lei. 

 
INIȚIATOR, 

PRIMAR 
COSTICĂ DEACU 
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 Referat  
 

Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază de 
burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Bursele acordate pot 
fi: de performanță, de merit, de studii și burse de ajutor social. 

Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din 
cazurile următoare: 
    a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 
naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în 
continuare MECTS; 
    b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile 
internaţionale; 
    c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de 
MECTS. 

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile 
următoare: 
    a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la 
purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în 
clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional; 
    b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 
naţionale organizate de MECTS; 
    c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de 
MECTS. 

Bursa de studiu se acordă 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 şi care 
îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul 
anterior celui în care se acordă bursa. 

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu 
frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 
    a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de 
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, 
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau 
infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită 
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli 
hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe 
care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în 
considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului  
 
 



eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără 
a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. 
    b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea 
să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; 
    c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 
    1. nu realizează 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 deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de 
şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane. 

Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local. 

 
 
 

 Întocmit, 
Duduță Violeta 

 


