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JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
Nr. 2574/18.02.2021  
 
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr._____ 
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente  

semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021  
 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 2574/18.02.2021; 
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui nr. 
1299/03.02.2021; 
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”E. Polihroniade” Vaslui nr.176/04.02.2021; 
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești nr. 142/15.02.2021; 
- adresa Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși nr. 158/03.02.2021; 
- raportul Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui  
nr. 2579/19.02.2021; 
-  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană; Comisia pentru protecția socială, protecție copii, învăţământ, sănătate și 
famile, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile:  
- art. 82 alin. (1) și (2) și ale art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3, art. 4 și ale art. 19 din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu  şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă,  care se acordă în anul şcolar 2020-2021; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.- Se aprobă numărul lunar al burselor școlare ce se acordă elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat, în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, 
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Se aprobă cuantumul lunar al burselor prevăzute la art.1, după cum 
urmează: 

a) bursă de merit – 650 lei; 
b) bursă de studiu – 500 lei; 
c) bursă de ajutor social – 500 lei. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinirea a prezentului act administrativ revine Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă ”C. Pufan” Vaslui, Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”E. 



Polihroniade” Vaslui, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești, precum și Școlii 
Profesionale Speciale ”Sf. Ecaterina” Huși. 
 Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui,  
Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă ”C. Pufan” Vaslui, Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”E. 
Polihroniade” Vaslui, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești, Școlii Profesionale 
Speciale ”Sf. Ecaterina” Huși și se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial 
Local. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                            Vaslui,          februarie 2021 
 
            PREŞEDINTE, 
                   Dumitru Buzatu               
                                                                                      Avizează pentru legalitate, 

                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                Diana-Elena Ursulescu 

                      
 
 
               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

                                                                       Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                  şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                                      Director executiv, 
                                                                                     Mihaela Dragomir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
      este necesar votul majorității absolute.                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Anexă  

la Hotărârea nr. ____ /2021 



 
 
 

 Numărul și tipul burselor școlare ce se vor acorda lunar în 
semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Unitate de învățământ Nr. burse 
de merit 

Nr. burse de 
studiu 

Nr. burse de 
ajutor social 

Total 

1 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă ”C. Pufan” Vaslui 

 
0 

 
0 

 
80 

 
80 

2 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă ”E. Polihroniade” 
Vaslui 

 
33 

 
11 
 

 
63 

 
107 

3 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Negrești 

 
0 

 
0 

 
26 

 
26 

4 Școala Profesională 
Specială ”Sf. Ecaterina” 
Huși 

 
46 

 
0 

 
0 

 
46 

Total 79 11 169 259 
 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 2574/18.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 

aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021  
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
 

 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) și ale art. 105 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale, precum si ale Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din învățământul preuniversitar de stat, elevii din cele patru centre de educație incluzivă pot 
beneficia de burse acordate din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar. Acordarea acestor burse reprezintă o formă de 
sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate 
foarte bune la învăţătură şi disciplină. 
 Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 
preuniversitar de stat, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi 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 Naționale; 
    b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei Naționale 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 Ministerul Educaţiei Naționale. 

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 Ministerul Educaţiei Naționale; 
    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 
Ministerul Educaţiei Naționale. 
 Bursele 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 pentru motive medicale se face pe 
baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la 
cabinetul şcolar; 
    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. 

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe 
timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a 
calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.  

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, în următoarele 
situaţii: 
    a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt 
corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare sau, după caz, 
calificativul Foarte bine la purtare; 
    b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în 
liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar 
de stat; 
    c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu 
valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.  Conform art. 18 
alin (2) al aceluiasi act normativ ”prin excepţie de la alin.(1), elevii care beneficiază de burse 
de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă 
beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.” 

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a 
burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea 
efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.   

În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) și (2) ale Ordinului mai sus menționat, 
bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în limita fondurilor aprobate cu această 
destinație. De asemenea, la art.4 este menționat faptul că atât cuantumul unei burse 
acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cât şi numărul 
acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului județean. 

Urmare a centralizării propunerilor primite de la unitățile de învătământ aflate sub 
autoritatea Consiliului Județean Vaslui, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 s-a 
solicitat un număr total de 259 de burse, a cărui structură este prezentată în tabelul de mai 
jos: 

 
Nr. 
crt 

Unitate de 
învățământ 

Nr. burse de 
performantă 

Nr. burse 
de merit 

Nr. burse 
de studiu 

Nr. burse de 
ajutor social 

Total 

1 Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă 
”C. Pufan” Vaslui 

 
0 

 
0 

 
0 

 
80 

 
80 

2 Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă 
”E. Polihroniade” 
Vaslui 

 
0 

 
33 

 
11 
 

 
63 

 
107 

3 Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă 
Negrești 

 
0 

 
0 

 
0 

 
26 

 
26 

4 Școala Profesională 
Specială ”Sf. 
Ecaterina” Huși 

 
0 

 
46 

 
0 

 
0 

 
46 

Total 0 79 11 169 259 
 
Fondurile necesare pentru acordarea de burse școlare vor fi prevăzute în bugetul local 

al județului Vaslui, pe anul 2021. 
 
 
 
 



Pentru anul scolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor este stabilit prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
frecvenţă,  care se acordă în anul şcolar 2020-2021. Totodată art. 2 al actului normativ 
anterior menționat, prevede faptul ca ”autorităţile deliberative ale administraţiei publice 
locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare 
ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale”. 

Pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, propun majorarea cuantumului 
burselor față de cel acordat în semestrul I al acestui an școlar. Consider că introducerea unui 
concept de performanță atașat procesului educațional al acestor elevi contribuie la progresul 
acestora spre integrare și normalizare întrucât ”succesul trezește interesul”, iar succesele 
repetate duc la consolidarea încrederii în sine. Dacă acestea sunt continue, se menține un 
nivel de motivare astfel încât acești elevi să recupereze decalajele și să compenseze 
deficiențele pe care le au.  

Astfel, in semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, propun următoarele cuantumuri 
pentru bursele de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale care urmează 
cursurile unităților de învățământ special din județul Vaslui: 

- bursă de merit – 650 lei;  
- bursa de studiu – 500 lei; 
- bursă de ajutor social – 500 lei. 

II. Impactul socio-economic: Acordarea acestor burse reprezintă o formă de 
sprijin, vizând atât protecția socială, cât şi stimularea elevilor, înscriși în învățământul 
special, care obțin rezultate foarte bune la învățătură şi disciplină. 
 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: Fondurile necesare pentru 
acordarea de burse școlare se ridica la nivelul sumei de 1.582.500 lei si vor fi prevăzute în 
bugetul local al județului Vaslui, pe anul 2021. 
 
     IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
Unitățile de învățământ special, de pe raza județului Vaslui, au comunicat Consiliului 
Județean Vaslui numărul si tipul burselor ce se pot acorda lunar in semestrul al II-lea al 
anului școlar 2020-2021. 

 
VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

în cauză: nu este cazul. 
 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale şi 

funcționale preconizate:  După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată 
prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, către: 
Instituția Prefectului -Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, 
precum și către Direcția economică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”C. Pufan” Vaslui, Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă ”E. Polihroniade” Vaslui, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești și Școala 
Profesională Specială ”Sf. Ecaterina” Huși, în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: Ținând cont de argumentele prezentate 

mai sus, apreciez ca necesară şi oportună inițierea proiectului de hotărâre privind 
stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II al anului 
școlar 2020-2021, sens în care a fost elaborat proiectul de hotărâre ataşat prezentului 
referat de aprobare, cu sprijinul Direcției economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre în cauză, 
în vederea supunerii lui spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 2579/19.02.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 

aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare,  Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de 
hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente 
semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021, în raport cu atribuțiile și competențele 
specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:   

a)Domeniul reglementat: acordarea de burse elevilor din învățământul special, 
preuniversitar de stat, în semestrul II al anului școlar 2020-2021; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului:  
Fondurile necesare pentru acordarea de burse școlare se ridica la nivelul sumei de 

1.582.500 lei si vor fi prevăzute în bugetul local al județului Vaslui, pe anul 2021. 
c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv:  
Ø art. 82 alin. (1) și (2) și ale art. 105 alin.(2), lit. d) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø art. 3, art. 4 și art. 19 din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Ø Hotărârii Guvernului nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 
de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă,  care se acordă în anul şcolar 2020-2021; 
 

Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analizarea şi supunerea spre 
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 

 
 
 

 Director executiv, 
 Mircea Țuțuianu 

 










