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PROCEDURĂ  DE  ACORDARE  A  BURSELOR  LOCALE 

de către Primăria Bacău, an școlar 2016-2017 

 

SCOP:   

Scopul acestei proceduri este de a defini modul în care elevii pot beneficia de  

acordarea burselor municipale (excelență, performanță, merit) conform H.C.L. HCL nr. 

50 / 28.02.2011 HCL 42/02.02.2012 . 

 

ARIA DE CUPRINDERE:  

 

Elevii români din învăţământul de stat, cursuri de zi, înmatriculați în clasele V –

VIII, indiferent de domiciliul de reședință a acestora. 

Bursele locale se plătesc lunar doar pe perioada cursurilor școlare. 

 
 

RESPONSABILITĂŢI  
 

Ale solicitanţilor  
 

- să solicite acordarea acestei burse 

- să respecte condițiile de acordare, menționate în regulamentul de acordare al burselor 

locale, anexă la HCL nr. 50 / 28.02.2011 HCL 42/02.02.2012 
 

 

Ale unităţii de învăţământ 
 

- direcţiunea informează diriginţii privind metodologia cu privire la acordarea acestor 

burse, 

- diriginții informează elevii și părinții acestora, 

- se vor centraliza cererile primite de la diriginţi, se stabilește un clasament 

- Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ aprobă clasamentul 

-  După aprobarea Consiliului de Administrație se înaintează spre consultare și 

aprobare excutivului Primăriei Municipiului Bacău 

 

Ale Primăriei Municipiului Bacău 
 

- evaluează documentele transmise de unitatea de învăţământ 

- repartizează fondurile fiecărei unităţi de învăţământ 
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Diriginții  întocmesc liste cu elevi cu 

rezultate foarte bune la învățătură  

- media generală din anul școlar trecut, 

activitățile extrașcolare la care au 

participat și media 10 la purtare.  

Dacă elevul a participat la mai multe activități 

extrașcolare, are dreptul să-și aleagă nota cea 

mai mare obținută la una dintre activități 

Comisia desemnată de Consiliul de 

administrație al școlii notează activitățile 

extrașcolare cu note pe o scară de 1-10, în 

funcție de contribuția pe care elevul și-a 

adus-o la activitatea respectivă. 

Pentru bursa civic-culturală se calculează nota 

finală astfel: 75% din media generală din  anul 

școlar trecut - 25% din nota acordată de 

 coordonatorii de activități. 

Pentru bursa sportivă: 50%media școlară – 

50%nota primită pentru activitățile 

extracurriculare. 

Comisia desemnată de către Consiliul de 

Administrație este formată din : 

Prof.dr. Liliana Adochiței, prof. Cerbu Dănuț,  

Patriche Iulian, Diaconu Irina, Damian 

Constantin, Ciobanu Cristina. 

Lista finală a candidaților se ordonează în 

ordinea descrescătoare notele finale, astfel 

încât: 

primii elevi vor primi bursă de 

excelență, următorii elevi vor primi 

bursă de performanță, iar ultimii, bursă 

de merit 

 

Lista definitivă va fi aprobată de Consiliul 

de administrație al școlii și înaintată 

Primăriei Bacău  

Cazuri de întreruperea bursei: 

-elev exmatriculat 

-abandon școlar 

-mai mult de 20 absențe pe semestrul in curs 

 


