
 

Hotărâre nr. _24._/ 06.03.2020 

Cu privire la evaluarea dosarelor pentru acordarea  burselor pentru  

anul şcolar 2019/2020, semestrul al II-lea 

 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Vlahuţă” Iaşi întrunit în 

ședință ordinară în data de  06 martie 2020 

 Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Marin Mirela, președinte al CA și 

referatul prin care doamna secretar Budu Daniela, membru în comisia de acordare a burselor 

școlare, solicită emiterea hotărârii CA cu privire la stabilirea criteriilor specifice pentru acordarea  

burselor de merit și sociale pentru anul şcolar 2019/2020, semestrul al II-lea, la nivelul Școlii 

Gimnaziale „Al. Vlahuță” Iași; 

 

Având în vedere: 

 prevederile art.82 și art.105 din Legea Educației Naționale; 

 prevederile OMECTS nr. 5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

 prevederile OMEN nr. 5085/30.08.2019 pentru modificarea și completarea anexei la 

OMECTS nr. 5576/2011 Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat; 

 HCL din 21.02.2010 privind acordarea de burse elevilor din învățământul 

preuniversitar din Municipiul Iași; 

 Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014 și ale 

Metodologiei  cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 

aprobat cu OMEN nr 4619/2014 

         Având în vedere că în şedinţa CA din data de 06 martie 2020 s-a analizat şi s-a aprobat  

raportul comisiei de acordare a burselor şcolare, pentru anul şcolar 2019/2020; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1  Se aprobă următoarele criteriile specifice de acordare a burselor de merit și a celor de 

ajutor social, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi 

a activităților școlare: 

- Nota 10 la purtare; 

- Media generală între 9,00-9,99, respectiv 10; 

- Prezența integrală la cursuri, cu excepția situațiilor de absențe motivate, prin 

certificate medicale sau alte scutiri prevăzute de ROFUI al  Școlii Gimnaziale „Al. 

Vlahuță” Iași; 

        Art.2 Conform situației statistice cu mediile generale pe semestrul I, an școlar 2019-2010, 

întocmită de comisia pentru burse, se aprobă în ordinea descrescătoare a mediilor și a îndeplinirii 



criteriilor generale și specifice, 37 de burse de merit (dintre care două cu media 10) și un număr 

de 10 burse sociale, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în 

cauză vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 Președinte ședință, Contrasemnează 

 Prof. Marin Mirela                                                          Secretar CA, Anton Diana 

 

 

 
Total membri 9 
Prezenți 6 
Pentru 6 
Împotrivă - 
Abțineri - 

 


