Criteriile conform carora vor fi evaluate dosarele pentru obtinerea burselor
sociale din sesiunea a II -a 2- 14 decembrie 2015 ( termen de dicutat)

ANEXA
la HCJ nr. ___________
REGULAMENT
pentru acordarea burselor sociale
in anul scolar/ universitar 2015/2016

I. Bursele de ajutor social se acorda urmatoarele categorii de elevi si studenti, inscrisi la
cursuri de zi, cu domiciliul in judetul Arges:
1. Elevi/studenti proveniti din familii care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
- nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de
familie, mai mare 550 lei / membru/luna;
- nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 mp in zonele
colinare si de ses si 40000 mp in zonele montane;
- au promovat anul scolar anterior cu cel putin media 8, 00 pentru elevi
si 7,50 pentru studenti ;
- Media la purtare minim 9,50, cu conditia ca media generala sa fie peste
9,00
- nu absenteaza nemotivat peste 20 ore la diferite discipline de invatamant;
- nu este eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, conform
prevederilor art. 118 alin. 2 lit. e din Regulamentul de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul
MEC nr. 4925/2005;
2. Elevi/studenti orfani sau care sufera de boli cronice care le limiteaza
capacitatea de efort, presupun perioade de spitalizare frecvente/prelungite,
vizite periodice la medic, cum ar fi: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de
malabsorbtie grava, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli
imunologice, infectie cu virusul HIV sau boala SIDA, poliartrita juvenila,
spondilita anchilozanta sau reumatism articular, etc, care care indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
- au promovat anul scolar anterior cu cel putin media 6,50 atat pentru elevi,
cat si pentru studenti si media la purtare minim 9,50 ;

- nu absenteaza nemotivat peste 20 ore la diferite discipline de invatamant;
- nu este eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, conform
prevederilor art. 118 alin. 2 lit. e din Regulamentul de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul
MEC nr. 4925/2005;
- nu beneficiaza sau nu au beneficiat de alte ajutoare financiare de la
Consiliul Judetean Arges.
3. Cazuri exceptionale: copii orfani de ambii parinti, indiferent de varsta.
II. Pentru obtinerea bursei sociale, elevii, studentii sau reprezentantii legali ai acestora,
depun la registratura institutiei, in termenul stabilit de aceasta, o cerere insotita de acte
doveditoare privind dreptul de acordare a bursei sociale:
4. Copii dupa actele de identitate ale solicitantului si membrilor familiei
(certificate de nastere pentru copiii minori, carte de identitate pentru ceilalti
membri);
5. Adeverinta de la institutia de invatamant, din care sa reiasa media cu care a
promovat elevul/studentul anul scolar 2014-2015, media la purtare, numarul
de absente nemotivate, faptul ca elevul este inscris in anul scolar 2015-2016 la
unitatea respectiva si daca beneficiaza sau nu de bursa din partea scolii. In
cazul in care elevul/studentul a schimbat institutia de invatamant se vor
prezenta adeverinte de la intitutiile corespunzatoare.
6. Ancheta sociala efectuata de Primaria in raza careia solicitantul are domiciliul
sau dupa caz, de catre DGASPC Arges sau compartimentul Servicii Sociale
din cadrul CJ Arges;
7. Copie dupa sentinta civila, in cazul familiilor monoparentale, care au in
intretinere cel putin doi copii;
8. Adeverinte de salariat ale parintilor cu veniturile nete pe ultimele 12 luni;
9. In cazul in care parintele nu este salariat, declaratie la Notariat ca nu a realizat
niciun fel de venituri in ultimele 3 luni;
10. Certificat de la Administratia Financiara din raza teritoriala de domiciliu
pentru reprezentantul legal al beneficiarului, pentru alte venituri impozabile ;
11. Declaratie pe propria raspundere ca nu beneficiaza de o alta bursa;
12. Copii dupa certificatele de deces, in cazul copiilor orfani;
13. Copii dupa actele medicale, unde este cazul;
14. Adeverinta de la primarie din care sa reiasa daca familia primeste ajutoare
sociale ( ce tip), terenuri si bunuri detinute in proprietate.
Pentru orice modificare a veniturilor pe familie, respectiv pe venitul mediu net lunar pe
membru de familie, se vor depune acte doveditoare care sa ateste acest lucru.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate
veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei.
Vor fi inregistrate numai dosarele care contin toate documentele solicitate prin
prezentul Regulament.

III. Varsta maxima a solicitantilor este de 26 ani.
IV. Sprijinul financiar se sisteaza in urmatoarele situatii:
15. Elevul absenteaza nejustificat peste 20 ore la diferite discipline pentru ambele
categorii .
16. Elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, conform
prevederilor art. 118 alin. 2 lit. e din Regulamentul de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul
MEC nr. 4925/2005.
17. Elevul nu mai frecventeaza cursurile unitatii de invatamant sau a fost
exmatriculat.
V. Numarul burselor de ajutor social se aproba la inceputul anului scolar/universitar in
limita sumelor alocate in buget cu aceasta destinatie. Bursele de ajutor social se acorda
lunar in urma evaluarii dosarelor, incepand cu luna imediat urmatoare aprobarii
dosarului. Acestea pot fi revizuite periodic (trimestrial/semestrial), in functie de
modificarile intervenite privind situatia scolara/ financiara a beneficiarilor.
Prezentul Regulament a fost stabilit in baza HG nr. 558/1998 pentru modificarea
anexelor nr. 1 si 2 la HG nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare
a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii, studentii si cursantii din
invatamantul de stat, cursuri de zi.
Dosarele privind acordarea burselor sociale se depun la Registratura institutiei
perioada 2- 18 decembrie 2015.
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RAPORT
privind completarea si modificarea HCJ nr. 179/30.09.2015
Potrivit art. 9 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, procesul educativ poate
fi susţinut prin burse, credite de studii, taxe, donaţii, sponsorizări şi alte surse legale.
Acest sprijin din partea statului se regăseşte, conform art. 12 din legea educatiei,
în burse sociale, burse pentru performanţe şcolare şi alte asemenea stimulente şi vizează
atât protecţia socială cât şi stimularea tinerilor care obţin rezultate bune la învăţătură.
Conform Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 179/ 30.09.2015, a fost
aprobata acordarea unui numar de 300 de burse sociale elevilor si studentilor din
invatamantul de stat si particular, cursuri de zi, in cuantum de 200 lei/ lunar pentru anul
scolar/universitar 2015- 2016, precum si Regulamentul pentru acordarea burselor
sociale.
Comisia de evaluare constituita conform Dispozitiei presedintelui nr.
357/08.10.2015, a inregistrat un numar de 298 solicitari, din care au fost propuse pentru
acordare 231 de burse, acestea respectand integral criteriile de acordare. Pe parcursul
evaluarilor cererilor de burse, comisia a constatat ca exista numeroase solicitari, ale
caror conditii sunt intrunite partial. Avand in vedere ca numarul de burse aprobat (300),
nu a fost acordat in aceasta prima sesiune de depunere, propunem modificarea criteriilor
de acordare, dupa cum urmeaza :
- Media generala minim 8,00 pentru elevi si 7,50 pentru studenti ;
- Media la purtare minim 9,50, cu conditia ca media generala sa fie peste 9,00
- Venitul net/ membru/luna de cel mult 550 lei.
- Cazuri exceptionale: copii orfani de ambii parinti, indiferent de varsta.
* Celelalte conditii din Regulament raman neschimbate.
Facem aceste propuneri, avand in vedere cazuistica generala intalnita si conditiile
sociale precare ale solicitantilor.
Faţă de cele prezentate vă supunem aprobării modificarea si completarea anexei
Regulament din HCJ nr. 179/30.09.2015 si organizarea unei a doua sesiuni de depunere
pentru un numar de 69 de burse sociale, in perioada 2- 18 decembrie 2015. Pentru cea
de-a doua sesiune, solicitantii vor beneficia de burse, incepand cu luna depunerii
dosarului.
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