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Peoi€er - H O T ~ R ~ R E  e l  
privind aprobarea acord~rii burselor de ajutor social elevilor care frecventeaz~ 

cursurile Scolii Profesionale Speciale "lon Teodorescu" Slobozia, 

pentru semestrul II al anului scolar 2021- 2022 

Consiliul Judetean lalomita, 
Av~nd ~n vedere: 
- Referatul de aprobare nr.9,/2022 - (_ in .le2,2022 a Presedintelui 

Consiliului Judetean lalomita, 
Examin~nd: 
- Adresa nr. 825 din 21.02.2022 a Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 

Slobozia; 
- Hot~r~rea Consiliului de Administratie al Scolii Profesionale Speciale nr. 89 din 

17.02.2022 privind validarea listei privind beneficiarii burselor de ajutor social pe 
semestrul al I-lea al anului scolar 2021 - 2022; 

- Raportul comun de specialitate nr. 5°?!J3;2022 - j- din .ti,. tJL2022 al 
Directiei Coordonare Organizare si Directiei Buget Finante; 

- Avizul nr. /2022 - din .2022 al Comisiei pentru mnv~t~m~nt, 
cultur, culte, tineret, colaborarea cu societatea civil~ si relatii externe; 

fn conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), f) si alin. (5) lit. a) din Ordonanta de 

Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrati, cu modific~rile si 

complet~rile ulterioare; 

- prevederile art. 82 si 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modific~rile si complet~rile ulterioare; 

- Ordinul ministrului educatiei nr. 5870/2021, privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din ~nv~t~m~ntul preuniversitar de stat, cu 

modific~rile si complet~rile ulterioare; 

- prevederile Hot~r~rii Guvernului nr. 1094/2021 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performant~, de merit, de studiu si de ajutor social 

pentru elevii din mnv~t~m~ntul preuniversitar de stat, cu frecvent, care se acorda mn 

anul scolar 2021-2022; 

fn temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administratiy, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, 

Conslllul Judetean Ialomita 
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H O T ~ R S T E :  

Art. 1(1) Incep@nd cu luna februarie 2022 se aprob~ acordarea unui num~r de 
69 burse de ajutor social, elevilor care frecventeaz~ cursurile Scolii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022. 

(2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileste la suma de 
250 lei/elev/lun~, mn raport de integralitatea mndeplinirii criteriilor generale de 

acordare a acestor burse. 

(3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verific~rii documentelor care atest~ 

mndeplinirea conditiilor de acordare a burselor de ajutor social si stabilirea listei 

beneficiarilor acestor burse apartine mn integralitate comisiei de atribuire a burselor 

constituit~ la nivelul unit~tii de ~nv~t~m~nt. 

Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judetului 

lalomita pentru anul 2022, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat, prin bugetul unit~tii de mnv~tm~nt. 

Art. 3 Prezenta hot~r~re devine obligatorie si produce efecte de la data 
comunic~rii. 

Art. 4 Prezenta hot~r~re se va comunica, prin grija Secretarului General al 

Judetului lalomita, spre ducere la mndeplinire, Directiei Buget Finante si Scolii 

Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia si, spre stiint~, Institutiei Prefectului 

- Judetului lalomita, urm~nd s~ fie publicat~ pe site-ul Consiliului Judetean lalomita. 

PRESEDINTE, 

MARIAN PAM£) 

Nr. 

Adoptat~ la Slobozia 

Ast~zi .2022 

Contrasemneaz pentru legalitate, 

Secretarul General al Judetului lalomita 

ADRIAN ROBERT IONESCU 

Rd/Oc 

RC 

2ex. 
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2022- I  
REFERATDEAPROBARE 

la proiectul de hot~r~re privind aprobarea acordrii burselor de ajutor social elevilor care 
freeventeaz cursurile Scolii Profesionale Speciale Ion Teodorescu" Slobozia, 

pentru semestrul II al anului scolar 2021 -2022 

Prin proiectul de hot~r~re supus dezbaterii propunem aprobarea acord~rii burselor de ajutor social 
elevilor care frecventeaz cursurile Scolii Profesionale Speciale Ion Teodorescu" Slobozia, pentru 
semestrul II al anului $colar 2021 - 2022. 

Prin adresa nr. 825 din 21.02.2022 unitatea de fnv~t~m~nt special mai sus precizat~, aflat~ sub 
autoritatea Consiliului Judetean Ialomifa, solicit~ acordarea unui num~r de 69 de burse sociale pentru elevii 
care indeplinesc criteriile generale prev~zute de Ordinul ministrului educatiei, nr. 5870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din mnv~t~m~ntul preuniversitar de stat, cu 
modific~rile si complet~rile ulterioare. 

Conform prevederilor art. 12 din anexa la Ordinul 5870/2021, bursele de ajutor social se acord~ la 
cerere, ~n functie de situatia materiala a familiei sau a sustin~torilor legali, iar potrivit prevederilor art. 18 
aceste burse se acord~ si pe perioada vacantelor scolare pentru elevii prev~zuti in art. 14 al aceluiasi ordin, 
cu respectarea condi\iilor impuse prin acest articol. 

In art. 15 din anexa la Ordinul mai sus precizat se prevede c~ pentru obtinerea bursei de ajutor social, 
elevii majori sau p~rintii/tutorii legal instituit/reprezentan\ii legali ai elevilor minori depun la comisia de 
atribuire a burselor din unitatea de ~nv~t~m~nt o cerere ~nsotit~ de acte care dovedese dreptul de acordare a 
bursei de ajutor social, ~n primele 20 de zile lucr~toare ale fiec~rui semestru. 

Prin Hot~r~rile Consiliului Judetean Ialomita nr. 199 din 28.10.2021 prin care s-a aprobat acordarea 
burselor de ajutor social elevilor care frecventeaz cursurile Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 
Slobozia, pentru semestrul I al anului scolar 2021 -- 2022, au fost acordate un num~r de 50 burse in cuantum 
de 250 lei/elev/lun~. 

Conform prevederilor art. 14 din Ordimul 5870/2021 bursele de ajutor social se acordii elevilor din 
~nv~t~m~ntul preuniversitar de stat, ~nserisi la cursurile cu frecvent, inclusiv celor scolarizati la domiciliu 
sau care urmeaz~ cursurile ~n scoala de spital, pentru elevi care au deficiente/afect~ri functionale produse de 
boli, tulbur~ri sau afectiuni ale structurilor si functiilor organismului, structurate tipologie conform 
Ordinului ministrului s~n~t~tii si al ministrului muncii, protectiei sociale si persoanelor v~rstnice 
nr. 1,306/1.883/2016 astfel: 

I. boli si tulbur~ri ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale; 
IL boli ale structurilor si functiilor senzoriale; 
III. boli ale structurii laringelui si func\iilor sale; 
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator si ale functiilor sale; 
VL boli ale structurii sistemului imunitar si ale functiilor sale; 
VIL boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin; 
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VIII. boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau f~r~ insuficienta renala cronica (IRC), 
indiferent de cauza; 

IX. boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunz~toare misc~rii; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor si func\iilor tegumentului; 
XI. boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si metastazele); 
XII. boli genetice; 
XIII. transplantul de organe, tesuturi si celule, st~rile post transplant; 
XIV. orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronica/genetica/care necesita 

tratament indelungat pentru cel putin 6 !uni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel putin 6 !uni sau 
fngrijiri paliative si care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luata in 
considerare. 

In afar~ de elevii care primesc burse de ajutor social pe criteriul medical, mai primesc burse si elevii 
care provin din familii care nu realizeaz~ un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni pe membru de 
familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, elevii orfani, crescuti de un singur p~rinte 
sau elevi abandonati de p~rinti asupra c~rora a fost instituit~ o m~sur~ de protectie social c~t si elevi din 
mediul rural care sunt scolarizati ~n alt localitate, ~ntruc~t nu au posibilitatea s~ studieze la o unitate de 
inv~tm~nt din localitatea de domiciliu. 

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific~rile si complet~rile ulterioare prevede la art. 82 c~ 
elevii din mnv~t~m~ntul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, iar cuantumul acestor 
burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum $i num~rul acestora se 
stabilesc anual prin hot~r~re a consiliului local sau judefean, dup~ caz. De altfel, art. 105 alin. (2) din 
aceeasi lege stipuleaz c~ finantarea complementar~ se asigur~ din bugetele locale ale unit~tilor 
administrativ teritoriale de care apartin unit~tile de ~nv~tm~nt preuniversitar si din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea ad~ugat~, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceast~ destinatie si in enumerarea 
categoriilor de cheltuieli reg~sim "cheltuieli cu bursele elevilor". 

Hot~r~rea Guvernului nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performant~, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din fnv~tm~ntul preuniversitar de stat, cu 
frecvent~, care se acord mn anul $colar 2020-2021, stabileste c~ bursele se asigur~ din bugetele locale ale 
unit~tilor administrativ-teritoriale de care apartin unit~tile de ~nv~t~m~nt preuniversitar si din sume defalcate 
din taxa pe valoarea ad~ugat~, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceast~ destinatie. In anul 
$colar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performant~, de merit, de studiu si de ajutor social, de 
care pot beneficia elevii din fnv~t~m~ntul preuniversitar de stat, cu frecvent~, este de 200 lei. Conform 
acestei hot~r~ri autorit~tile deliberative ale administratiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al 
burselor, ~n functie de posibilit~tile financiare ale unit~tilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

In concordant~ cu prevederile legislative se propune ca fn semestru II al anului $colar 2021-2022 
elevii Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia care mndeplinese criteriile generale de 
acordare s~ beneficieze de burs~ de ajutor social ~n cuantum de 250 lei/lun~/elev ~ncep~and cu luna februarie 
a anului 2022. 

Fat~ de cele de mai sus, av~nd fn vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile 
art. 173 alin. () lit. d), f) si alin. (5) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, constat~nd c~ sunt fntrunite conditiile de 
necesitate si oportunitate, propun Consiliului Judetean lalomita adoptarea hot~r~rii fn forma si continutul 
prezentate in proiect. 

PRESEDINT 

MARIANP 

Redactat, 

Cristian Rureanu 
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RAPORT 
la proiectul de hot~r~re privind aprobarea acord~rii burselor de ajutor social elevilor care 

frecventeaz~ cursurile Scolii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" Slobozia, pentru semestrul II al 

anului scolar 2021- 2022 

Proiectul de hot~r~re supus dezbaterii plenului propune aprobarea acord~rii burselor de ajutor 
social elevilor care frecventeaz~ cursurile Scolii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" Slobozia, pentru 

semestrul Il al anului scolar 2021- 2022. 
Proiectul de hot~r~re este fundamentat, din punct de vedere legal, de dispozitiile: 
art. 82 si 105 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific~rile si complet~rile ulterioare; 

- art. 12 - 16, art. 17 si art. 18 din anexa la Ordinul ministrului educatiei, 5870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din mnv~t~m~ntul preuniversitar de stat, 
cu modific~rile si complet~rile ulterioare; 

- prevederile Hot~r~rii Guvernului nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performant, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din fnv~t~m~ntul 
preuniversitar de stat, cu frecvent~, care se acord~ mn anul scolar 2021-2022. 

Astfel, elevii din mnv~t~m~ntul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, iar 
consiliile judetene stabilesc anual, prin hot~r~re, cuantumul si num~rul burselor care se acord~ din 
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Bursele de ajutor social se acord~ la inceputul 
anului scolar si sunt revizuite semestrial, mn functie de modific~rile intervenite in veniturile nete ale 
familiei. 

Responsabilitatea primirii cererilor si a verific~rii documentelor ~n vederea mndeplinirii conditiilor 
de acordare a burselor de ajutor social revine ~n integralitate scolii prin comisia de atribuire a burselor 

din unitatea de mnv~t~m~nt. 
Prin Hot~r~rea Consiliului de Administratie al Scolii profesionale Speciale nr. 89 din 17.02.2022 

privind validarea listei privind beneficiarii burselor de ajutor social pe semestrul al II -- lea al anului 
scolar 2021 - 2022, comunicat cu adresa nr. 825 din 21.02.2022 au fost aprobate 69 de burse de 
ajutor social pentru elevii care frecventeaz~ cursurile unit~tii de mnv~t~m~nt din care, 15 pentru elevi 
din mediu rural, 41 pentru elevi cu afectiuni medicale si care detin certificat eliberat de medicul 
specialist, 12 pentru elevi orfani sau crescuti de un p~rinte sau elevi abandonati de p~rinti asupra 
c~rora a fost instituit~ o m~sur~ de protectie social si o bursa pentru un elev care provine din familie 
care realizeaz un venit net mediu lunar sub plafonul prev~zut mn criteriile acordare a burselor din 

~nv~t~m~ntul preuniversitar de stat. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
lonica B~ICOIANU 

Consllul Judetean lalomita 
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SCOALA PROFESIONAL~ SPECIAL~ "ION TEODORESCU" 
MINISTERUL EDUCATIEI 

Nr. 825 din 21.02.2022 

C~tre 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

In conformitate cu prevederile O.M.E nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din ~nv~~m~ntul preuniversitar de stat, actualizat, v 

rug~m s~ aprobati acordarea unui num~r de 69 burse de ajutor social pentru elevii din 
unitatea noastr~. 

Mention~m faptul c~, dosarele privind acordarea burselor sociale pe semestrul al II 
lea, al anului scolar 2021-2022, au fost analizate in cadrul Comisiei de acordare a burselor 
sociale, numit~ prin Decizia directorului unit~tii de mnv~t~m~nt nr.204 din 10.09.2021 si 
supuse spre aprobare Consiliului de administratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion 
Teodoresu" din Slobozia in cadrul sedintei extraordinare din data de 17.02.2022. 

Anexat, v~ inaintam, copie a Hot~r~rii nr. 89 din 17.02.2022 a Consiliului de 

administratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" din Slobozia cu privire la 
citeriile specifice pentru acordarea burselor sociale si a num~rului de dosare aprobate. 

Cu deosebit~ consideratie, 

Prof. N 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nr1_slobozia@yahoo.com 

Conslllut Judetean lalomita 
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SCOALA PROFESIONAL~ SPECIAL "ION TEODORESCU" 
M I N I S T E R U L  EDUC ATIE.I 

HOT~R~REA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 89 /17.02.2022 

privind validarea listei privind beneficiarii burselor de ajutor social pe semestrul al II 

iea al anului scolar 2021-2022 

Consiliul de adminisratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" constituit 

prin decizia directorului unit~tii de ~nv~jmant nr. 222 /23.09.2021, reunit in sedinta 

extraordinarii in data de 17.02.2022, in conformitate cu prevederile art. 96 din Legea 

educatiei nationale nr.1/2011, cu modific~rile si complet~rile ulterioare si cu prevederile art. 

15 din Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din 

unit~tile de inv~t~m~nt preuniveritar, anexa la O.M.E. nr. 5154/2021 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din 

unit~tile de ~nv~tm~nt preuniversitar. 

av~nd in vedere: 

Raportul nr. 741 din 14.02.2022 mntocmit la nivelul Comisiei pentru acordarea 
burselor sociale; 

~n conformitate cu: 

O.M.E nr. 5870 din 22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generate de acordare a 
burselor elevilor din mnv~tm~ntul preuniversitar de stat, cu modific~rile si 
complet~rile ulterioare; 

hot~r~ste : 

Art.I Se aprobii lista beneficiarilor de burse pentru ajutor social, pentru semestrul al 

II lea al anului scolar 2021-2022, anex la prezenta hot~r~re. Num~rul total de beneficiari pe 
semestrul al II lea este de 69. 

Art.2 Bursele de ajutor social se acord elevilor, la cerere, in functie de situatia 

material~ a familiei sau a sustin~torilor legali 

Art. 3 Bursele de ajutor social se stabilesc la ~nceputul anului scolar, fiind revizuite 
semestrial, ~n functie de modific~rile intervenite ~n veniturile nete lunare ale familiei. 

Art.4 Bursele de ajutor social se acord~ urm~toarelor categorii de elevi inscrisi la 
cursurile cu freevent, inclusiv cei scolarizati la domiciliu: 

a) elevi proveniti din familii care nu realizeaz~ un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, 
pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea 
venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter 
permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia complementara pentru copii; 

b) elevi orfani sau crescuti de un singur p~rinte sau elevi abandonati de p~rinti asupra crora a 

fost instituit~ o m~sur~ de protectie social~; 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 
e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.com 



SCOALA PROFESIONAL~ SPECIAL "ION TEODORESCU" 
MINISTERUL. EDUCATIEI 

c) elevi care au deficiente/afect~ri functionale produse de boli, tulbur~ri sau afectiuni ale 
structurilor si functiilor organismului, structurate tipologice conform Ordinului ministrului 

s~n~ttii si al ministrului muncii, protectiei sociale si persoanelor v~rstnice nr. 
1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu 

dizabilit~ti in grad de handicap si a modalittilor de aplicare a acestora, cu modific~rile si 

complet~rile ulterioare, astfel: 

I. boli si tulbur~ri ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale; 
II. boli ale structurilor si functiilor senzoriale; 
III. boli ale structurii laringelui si functiilor sale; 
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale; 
V, boli ale structurii aparatului respirator si ale functiilor sale; 
VI. boli ale structurii sistemului imunitar si ale functiilor sale; 

VII. boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endoerin; 
VIII. boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau f~r~ insuficient~ renal~ cronic 
(IRC), indiferent de cauz~; 
IX. boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunz~toare misc~rii; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului; 
XI. boala canceroas~ (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si metastazele); 
XII. boli genetice; 
XIII. transplantul de organe, tesuturi si celule, st~rile posttransplant; 
XIV. orice alt boal~, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronic~/genetic~/care necesit 
tratament mndelungat pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel 
putin 6 luni sau ingrijiri paliative si care se mnscrie ~n vreuna dintre categoriile enumerate la 
pct. I--XIII este luat in considerare; 
d) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati mntr-o alt~ localitate, ~ntrucat nu au posibilitatea 
s~ studieze ~ntr-o unitate de ~nv~t~m~nt din localitatea de domiciliu. 

Art.5 Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului 

eliberat de medicul specialist (tip A5) si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 

scolar, respectiv a certificatului de ~ncadrare ~n grad de handicap, fr~ a fi conditionat de 

venitul net lunar al familiei. 

Preset <epll! 1ministratie 

a 

ntocmit, 

Secretar Consiliul de Administratie 

Prof. Neagu Gina 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.com 


