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HOTĂRÂREA nr. 70/25 martie 2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, numit în
conformitate cu art.96 din Legea nr.1/5 ianuarie 2011- a Educaţiei Naţionale prin decizia Liceului Pedagogic
nr. 1039/73/2014, reunit în şedinţa din data de 25 martie 2016 conform art.10 şi art.11 din Metodologiacadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
Având în vedere necesitatea stabilirii burselor şcolare pentru semestrul I, an şcolar 2015-2016.
Baza legală pentru activitatea propusă:
 Legii nr.1/5 ianuarie 2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin
Ordinul MEN nr. 5115/15 decembrie 2014;


Ordinul nr.5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru
elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi a Ordinului MECTS nr. 3.470/03.03.2012,



Referatul întocmit de comisia de acordare a burselor şcolare.
Având în vedere art.14 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, modificat şi completat prin Ordinul MECŞ nr. 4621/23 iulie 2015, emite prezenta
H O T ĂR Â R E
Art.1 Consiliul de Administraţie al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, întrunit în şedinţă în
data de 25 martie 2016, hotărăşte aprobarea burselor şcolare pentru semestru al II-lea din anul şcolar
2015-2016 după cum urmează:
În conformitate cu Ordinul nr.5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de
acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi a Ordinului Ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la
Ordinul nr. 5576/07.10.2011şi în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se pot
acorda următoarele tipuri de burse:
1) Burse de performanţă – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la olimpiade, competiţii şi
concursuri şcolare la nivel naţional;
2) Burse de merit – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la competiţii, olimpiade şi concursuri
şcolare la nivel judeţean și pentru elevii care au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare
în anul școlar anterior:
3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venit lunar mediu pe membru de familie pe
ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condițiile: au media
generală peste 7 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa;
4) Burse sociale – pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri
medicale, elevii din mediul rural care sunt şcolarizaţi în altă localitate, situaţii materiale grele).

Liceul Pedagogic „VASILE LUPU” – IAŞI
Aleea M. Sadoveanu nr.46 ; Tel. : 0232 214 955 ; 0232 219 011

________________________________________________________________________________________________

Aleea M. Sadoveanu nr. 46 – cod 700489 IAŞI
Telefon / fax : 0232 214 955 ; 0232 219 011 ; cod fiscal 4701460
E-mail: snvl_iasi@yahoo.com

tate cDat fiind faptul că suma cuprinsă în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse,
conform Ordinului 5576/2011 Articolul 20 alin. (1) – 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- propunem acordarea burselor unui număr de 7
elevi pentru bursa de merit, respectiv 7 elevi pentru bursa de studiu reprezentând un procent de 1% din
totalul de 653 elevi ai Liceului Pedagogic ”Vasile Lupu”.
În conformitate cu art.6 alineatul (1), se încadrează la bursa de performanţă următorii elevi:
1. Bonaparte Ioana Florentina – clasa XI E – Premiul I la Olimpiada Naţională de Religie Catolică
2. Vîrgă Maria Luiza – clasa XII D - Premiul al II lea la Olimpiada Naţională de Religie Catolică
3. Pintilie Andreea - clasa X C - Premiul al III lea la Olimpiada Naţională de Pedagogie Psihologie 2015
În conformitate cu art.8 alineatul (1), se încadrează la bursa de merit următorii elevi:
1. Podaru Georgiana

- clasa a VI-a A / media generală:10,00/nota la purtare:10;

2. Apetrei Denisa

- clasa a XII-a A/ media generală:10,00/nota la purtare:10;

3. Păsăroiu Magdalena - clasa a XI-a C/ media generală:9,95/nota la purtare:10;
4. Podaru Alexandra – clasa a IX/a B/ media generală:9,95/nota la purtare:10;
5. Coroamă Georgiana

- clasa a VIII-a / media generală:9,94/nota la purtare:10;

6. Flandorfer Tănăsuc Cristian - clasa a VII-a / media generală:

9,93/nota la purtare:10;

7. Andrici Paul – clasa a XI a E/ media generală:9,91/nota la purtare:10;
În conformitate cu art.9 alineatul (1), se încadrează la bursa de studiu următorii elevi:
1. Patrașcu Teodor – clasa a XI- a A / media generală:9,91/nota la purtare:10;
2. Agheorghiesei Ana – clasa a IX-a B / media generală:9,90/nota la purtare:10;
3. Munteanu Andreea – clasa a X-a B / media generală:9,90/nota la purtare:10;
4. Dieac Ioana - clasa a XI-a C / media generală:9,87/nota la purtare:10;
5. Mititelu Daniela - clasa a XI-a D / media generală:9,87/nota la purtare:10;
6. Suculiuc Alina - clasa a VI-a B / media generală:9,86/nota la purtare:10;
7. Rusu Mihai Cosmin - clasa a X-a C / media generală:9,86/nota la purtare:10.
8. În conformitate cu art.13 alineatul (a), se încadrează la bursa socială următorii elevi:
1. Crețu L. Ana-Maria

VII

-bursa de boală - suferă de diplegie spastică;

2. Prisecaru Oana Andreea

VII

- bursa de boală - suferă de astm bronsic;

3. Amarandei Oana-Maria

IX C - bursa de boală - suferă de astm bronșic;

4. Romaniuc Ana Maria

XII A- bursa de boală - suferă de spondilită ankilozantă;

5. Anușca P. Bianca-Gabriela

XI A

6. Bauman Ioana Alina

XII C - bursa de orfan

-bursa de orfan
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7. Chelaru Cristina Ionela

XI A

-bursa de orfan

8. Donea Elena Alexandra

XI C

- bursa de orfan

9. Ghervasă Mihaela Andreea

XI E

- bursa de orfan

10. Hordilă Andreea Loredana

XB

- bursa de orfan

11. Iosub Alexandra

XII C - bursa de orfan

12. Melinte Cristian

VIII

- bursa de orfan

13. Melinte Ştefana

VB

- bursa de orfan

14. Pricop V. Lorena Georgiana

VI B

- bursa de orfan

15. Pricop V. Dragoş Ionuţ

XII C - bursa de orfan

16. Grosu Alexandra

V

17. Perju Ecaterina

IX D - bursa de orfan

18. Popoaia Melania Ioana

XI C

- bursa de orfan

19. Grădinaru Denisa Andreea

VI B

- bursa de orfan

20. Lucaci Gabriel

XE

- bursa de orfan

21. Smău Sebastian

V

- bursa de orfan

22. Condur Crina Iuliana

VIII

- bursa de orfan

23. Maftei Marina Cristina

IX A - bursa de orfan

24. Tudose Bianca Ioana

VI A - bursa de orfan

25. Benchea Larisa

IX C

- bursa de orfan

26. Pascariu Loredana Diana

IXC

- bursa de orfan

27. Cotnăreanu Alina

XII D - bursa de orfan

28. Cernelenschi Nicoleta Diana

IX A - bursa de orfan

29. Mihalache Ioneasa Dana

XII B - bursa de orfan

30. Meșteru Alexandra

VI B - bursa de orfan

31. Cîmpeanu Iulia

X A - bursa de orfan

- bursa de orfan

În conformitate cu art.13 alineatele (b) și (c), se încadrează la bursa socială următorii elevi:
1. Ciorățanu Ștefania-Ionela XI A - venit: 161,93 lei/membru/lună;
2. Ifrim Mădălina Bianca VIB

- venit: 54,75 lei/membru/lună;

3. Gotcă Alex Iulian V

- venit: 89,33

lei/membru/lună;

4. Plugaru Georgiana Diana VI B - venit: 147,66 lei/membru/lună;
5. Iordache Ana Maria VI B

- venit: 175 lei/membru/lună;

6. Buburuzan Emilian IX C

- venit: 157.91 lei/membru/lună;

7. Gălăţanu Narcis XII D

- venit: 152,70 lei/membru/lună;
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Se aprobă 7 burse de studiu în funcţie de venit.
Mențiuni:
- toate bursele sunt condiționate de nota 10 la purtare.
- elevii beneficiari ai Programului Național „Bani de liceu” nu pot beneficia în același timp și de
bursa socială.
Art.2 Serviciul secretariat va comunica prezenta hotărârea.
Art.3 Hotărârea este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori
indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin afişare la avizier, precum şi prin afişare pe site-ul
unităţii.
Art.5 Hotărârile Consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ
conform art.14 alin.4 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar.
Preşedinte CA,
Prof. Mihaela Ungureanu
Întocmit,
Secretar CA, Daniela Mihăilă
Total membri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

9
7
7
0
0
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