
 
HOTĂRÂREA NR. _________ 

din      2022 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind  
aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 
instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul 
şcolar 2022-2023 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14749/14.12.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere nota de fundamentare a Liceului Tehnologic “Simion Mehedinţi” Galaţi 

comunicată cu adresa nr. 6955 din 13.12.2022 şi înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 14749 din 13.12.2022; 

Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Pufan” 
Galaţi comunicată cu adresa nr. 4767 din 21.10.2022 şi înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10786 din 21.10.2022; 

Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Pufan” 
Galaţi comunicată cu adresa nr. 5052 din 10.11.2022 şi înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10786 din 10.11.2022; 

Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Profesionale Speciale “Emil Gârleanu” 
Galaţi comunicată cu adresa nr. 3912 din 07.11.2022 și înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10786 din 07.11.2022; 

Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Profesionale Speciale “Emil Gârleanu” 
Galaţi comunicată cu adresa nr. 3969 din 16.11.2022 și înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10786 din 18.11.2022; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a) și b) din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 82 şi art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 5, 17 şi 20 din Anexa privind Criteriile generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei nr. 5379/2022, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1138/2022 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studio și de ajutor social pentru 
elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023; 
 Având în vedere prevederile art. 4, lit. b) şi ale art. 5, alin. (3), lit. g) din Legea nr. 
317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

Având în vedere prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind 
aprobarea burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de 
învățământ special finanțate de Consiliul Județean Galați pentru anul școlar 2022-2023, după 
cum urmează: 
 Art. 1 va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă acordarea unui număr de 415 burse de ajutor social elevilor care 
frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean 
Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023”. 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor de învăţământ special finanţate de 
Consiliul Judeţean Galaţi. 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

Contrasemneazǎ pentru legalitate 

  Secretarul General al Judeţului, 

                 Coca Ionel         
Director executiv, 

                                                                                                                                                                                                 Stoica George 
Întocmit, Zaharia Mihai 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 14749/14.12.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind  aprobarea acordării burselor de 

ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special 
finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023 

 

 

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii propunem modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social 

elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul 

Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023. 

 Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 6955 din 13.12.2022 și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 
13.12.2022, Liceul Tehnologic “Simon Mehedinți” Galați solicită suplimentarea acordării cu o 
bursă de ajutor social unui elev care îndeplinește criteriile generale prevăzute de Ordinul 
ministrului educației naționale nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învățământul preuniversitar. 

Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 4767 din 21.10.2022 și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 
21.10.2022, Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Pufan” Galaţi, solicită suplimentarea 
acordării cu o bursă de ajutor social unui elev care îndeplinește criteriile generale prevăzute 
de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 5052 din 10.11.2022 și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 
10.11.2022, Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Pufan” Galaţi, solicită suplimentarea 
acordării cu un număr de 9 burse de ajutor social unor elevi care îndeplinesc criteriile generale 
prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 3912 din 07.11.2022 și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 
07.11.2022, Şcoala Profesională Specială “Emil Gârleanu” Galaţi solicit suplimentarea 
acordării cu un număr de 5 burse de ajutor social unor elevi care îndeplinesc criteriile generale 
prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 3969 din 16.11.2022 și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 
18.11.2022, Şcoala Profesională Specială “Emil Gârleanu” Galaţi solicită suplimentarea 
acordării cu un număr de 4 burse de ajutor social unor elevi care îndeplinesc criteriile generale 
prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  cu modificările şi completările ulterioare, prevede 
la art. 82 că: “(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat 
beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse 
de ajutor social. (11) Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei 
de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului. (12) Bursa 
de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de 
studiu. (13) Prin excepție de la prevederile alin. (1), de bursa de performanță pot să 
beneficieze și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular. (2) 
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi 
numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti”. 



Art. 105, alin.(2), lit. d) al aceluiaşi act normativ dispune că “Finanţarea complementară 
se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de 
cheltuieli: […] d) cheltuieli cu bursele elevilor”. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1138/2022 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru 
elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023, și 
pentru stabilirea termenelor de plată a acestora “(1) În anul școlar 2022-2023, cuantumul 
minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot 
beneficia elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, este de: 
a) 500 de lei, pentru bursa de performanță; 
b) 200 de lei, pentru bursa de merit; 
c) 150 de lei, pentru bursa de studiu; 
d) 200 de lei, pentru bursa de ajutor social.” 

Conform prevederilor art. 15 din Anexa privind Criteriile generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar ale Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 
5379/2022, “(1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează 
cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații: 
a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, 
pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se 
va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii; 
b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța de 
tutelă a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul 
de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; copil cu tată 
declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv 
plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar 
al familiei; 
c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 
structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății 
și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru 
aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap 
și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 
I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 
II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 
III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 
IV. boli ale sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 
VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 
VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 
VIII. boi ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), 
indiferent de cauză; 
IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); 
XII. boli genetice; 
XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită 
tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel 
puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. 
I-XIII este luată în considerare; 
d) elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă 
localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de 
domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate 
de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative. 



(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat 
de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, 
respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net 
lunar al familiei”. 

Art. 17 din actul normativ mai sus amintit prevede că “Pentru obţinerea bursei de ajutor 
social, elevii majori sau păinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun 
la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoțită de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale 
anului școlar”. 

Dispoziţiile art. 20 ale aceluiaşi act normativ dispun că “(1) Bursele de ajutor social se 
acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 15. (2) Prin excepție de 
la prevederile alin. (1), nu primesc bursa de ajutor social pe perioada vacanței de vară: a) 
elevii care nu au promovat anul şcolar; b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la 
mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an; c) 
absolvenții învățământului gimnazial care nu fost admiși în liceu/învățământ profesional, 
cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat; d) elevii care repetă 
anul școlar din alte motive decât medicale.” 

 Responsabilitatea primirii cererilor şi a verificării documentelor în vederea îndeplinirii 

condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social revine în integralitate şcolii, respectiv 

comisiei de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ. 

 Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere 

publică. 

Față de cele expuse solicităm raportul de avizare al comisiilor de specialitate 1, 4 şi 5 

ale Consiliului Judeţean Galaţi şi supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 

prezentată.  

 

 

 

P R E Ş E D I  N T E, 
 

Costel Fotea 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 14749/14.12.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind  aprobarea acordării burselor de 

ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special 
finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023 

 

 
 
 

 Iniţiatorul, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, prezintă un proiect de 
hotărâre al cărui scop îl reprezintă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează 
cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul 
şcolar 2022-2023. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
- art. 82 şi 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 5, 17 şi 20 din Anexa privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar ale Ordinul ministrului educaţiei nr. 5379/2022 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 
 Conform normelor mai sus invocate, elevii din învăţământul preuniversitar de stat pot 
beneficia de burse de ajutor social, iar consiliile judeţene stabilesc anual, prin hotărâre, 
cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
 Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 6955 din 13.12.2022 și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 
13.12.2022, Liceul Tehnologic “Simon Mehedinți” Galați solicită suplimentarea acordării cu o 
bursă de ajutor social unui elev care îndeplinește criteriile generale prevăzute de Ordinul 
ministrului educației naționale nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învățământul preuniversitar. 

Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 4767 din 21.10.2022 și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 
21.10.2022, Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Pufan” Galaţi solicită suplimentarea 
acordării cu o bursă de ajutor social unui elev care îndeplinește criteriile generale prevăzute 
de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 5052 din 10.11.2022 și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 
10.11.2022, Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Pufan” Galaţi solicită suplimentarea 
acordării cu un număr de 9 burse de ajutor social unor elevi care îndeplinesc criteriile generale 
prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 3912 din 07.11.2022 și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 
07.11.2022, Şcoala Profesională Specială “Emil Gârleanu” Galaţi solicită suplimentarea 
acordării cu un număr de 5 burse de ajutor social unor elevi care îndeplinesc criteriile generale 
prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 3969 din 16.11.2022 și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 
18.11.2022, Şcoala Profesională Specială “Emil Gârleanu” Galaţi solicită suplimentarea 



acordării cu un număr de 4 burse de ajutor social unor elevi care îndeplinesc criteriile generale 
prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  cu modificările şi completările ulterioare, prevede 
la art. 82 că: “(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat 
beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse 
de ajutor social. (11) Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei 
de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului. (12) Bursa 
de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de 
studiu. (13) Prin excepție de la prevederile alin. (1), de bursa de performanță pot să 
beneficieze și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular. (2) 
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi 
numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti”. 

Art. 105, alin.(2), lit. d) al aceluiaşi act normativ dispune că “Finanţarea complementară 
se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de 
cheltuieli: […] d) cheltuieli cu bursele elevilor”. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1138/2022 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru 
elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023, și 
pentru stabilirea termenelor de plată a acestora “(1) În anul școlar 2022-2023, cuantumul 
minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot 
beneficia elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, este de: 
a) 500 de lei, pentru bursa de performanță; 
b) 200 de lei, pentru bursa de merit; 
c) 150 de lei, pentru bursa de studiu; 
d) 200 de lei, pentru bursa de ajutor social.” 

Conform prevederilor art. 15 din Anexa privind Criteriile generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar ale Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 
5379/2022, “(1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează 
cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații: 
a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, 
pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se 
va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii; 
b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța de 
tutelă a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul 
de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; copil cu tată 
declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv 
plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar 
al familiei; 
c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 
structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății 
și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru 
aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap 
și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 
I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 
II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 
III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 
IV. boli ale sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 
VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 
VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 



VIII. boi ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), 
indiferent de cauză; 
IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); 
XII. boli genetice; 
XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită 
tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel 
puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. 
I-XIII este luată în considerare; 
d) elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă 
localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de 
domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate 
de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative. 
(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat 
de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, 
respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net 
lunar al familiei”. 

Art. 17 din actul normativ mai sus amintit prevede că “Pentru obţinerea bursei de ajutor 
social, elevii majori sau păinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun 
la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoțită de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale 
anului școlar”. 

Dispoziţiile art. 20 ale aceluiaşi act normativ dispun că “(1) Bursele de ajutor social se 
acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 15. (2) Prin excepție de 
la prevederile alin. (1), nu primesc bursa de ajutor social pe perioada vacanței de vară: a) 
elevii care nu au promovat anul şcolar; b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la 
mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an; c) 
absolvenții învățământului gimnazial care nu fost admiși în liceu/învățământ profesional, 
cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat; d) elevii care repetă 
anul școlar din alte motive decât medicale.” 
 Responsabilitatea primirii cererilor şi a verificării documentelor în vederea îndeplinirii 
condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social revine în integralitate şcolii, respectiv 
comisiei de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ. 
 Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi aprobat de plenul 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
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