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1. Elaborarea, verificarea, aprobarea sau revizuirea ediției procedurii de lucru: 

OPERAȚIUNEA RESPONSABILI DATA SEMNĂTURA AUTORIZATĂ 

ELABORATĂ Director 20.10.2013  

VERIFICATĂ Comisia de evaluare și asigurare a calității 7.11.2013  

APROBATĂ Consiliul de Administrație 22.11.2013  

REVIZUITĂ Director 1.10.2015 - 

 

2. Situația ediției sau a reviziilor procedurii de lucru: 

Ediția Componenta revizuită Modalitatea de revizuire Data de la care se aplică prevederile 

ediției/reviziei procedurii 

1 8. 
Modificare conținut, 

adăugare de documente 
6.11.2015 

 

3. Grupul țintă căruia i se difuzează ediția procedurii de lucru sau a reviziilor acesteia: 

Scopul Compartiment Funcții Nume și prenume Dată Semnătură 

Avizare C.P.  

C.E.A.C 

Secretar Prof. Cristina Istrate 5.11.2015  

Președinte Prof. Mirela Bozbici 5.11.2015  

Aprobare Conducere Director Prof. Andrei-Igor Manovici 5.11.2015  

Aplicare 
Cadre didactice Diriginți Diriginți 

6.11.2015 
 

Beneficiari direcți Elevi Elevi  

 

4. Scopul procedurii: 

Prezenta procedură reglementează modalitățile de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 

financiar pentru elevii Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu. 

5. Obiectul procedurii: 

Prevederile procedurii se aplică elevilor din cadrul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu în vederea 

acordării burselor și a altor forme de sprijin financiar (Bani de liceu, burse de merit, de studiu și de 

performanță etc). 

 

6. Domeniul de aplicare al procedurii 

Prezenta procedură se aplică la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu și este dusă la îndeplinire 

de către personalul didactic al unității, elevi și părinți. 
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7. Documente de referință aplicabile activității procedurale 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

 Ordinul M.E.C. 4839 din 07.10.2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a 

sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială Bani de liceu 

 Hotărârea de guvern 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor și a 

cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de 

protecție socială Bani de liceu; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu. 

8. Operațiunile presupuse de aplicarea procedurii 

(1) Atribuțiile membrilor comisiei  

a) Asigură existența procedurii prin care elevii pot beneficia de burse și alte forme de sprijin 

financiar ; 

b) Stabilesc atribuțiile profesorilor diriginți în legătură cu dispozițiile privind Programul național 

de protecție socială Bani de liceu ; 

c) Stabilesc graficul depunerii documentelor în vederea completării dosarelor în baza cărora 

sunt aprobate bursele Bani de liceu, bursele  de merit, de studiu și de performanță; 

d) Informează elevii și părinții/reprezentanții legali ai acestora despre reglementările interne 

privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru elevi, prin afișarea 

acestora la avizierul unității și pe site-ul liceului; 

e) Preiau  și verifică dosarele depuse pentru acordarea burselor ; 

f) Evaluează eligibilitatea cererilor depuse pentru acordarea burselor Bani de liceu, în baza 

OMEC 4839/07.10.2004 și a H.G. 1488/ 09.09. 2004; 

g) Stabilesc ponderea  burselor de merit și de performanță proporțional cu numărul elevilor de 

gimnaziu și de liceu, respectând criteriul mediei celei mai mari (1/5 din numărul de burse se 

acordă elevilor de gimnaziu, 4/5 din numărul de burse se acordă elevilor de liceu); 

h) Calculează la sfârșitul semestrului I mediile pentru elevii claselor de liceu, filiera tehnologică, 

profilul servicii, specializarea economic-administrativ-poștă, pentru a-i putea include în 

clasamentul final al burselor de merit sau de performanță, ținând cont de faptul că mediile 

acestora la modulele de specialitate se încheie la sfârșitul anului școlar ; 

i) Monitorizează elevii beneficiari ai bursei Bani de liceu, în vederea stabilirii celor pentru care 

se sistează sprijinul financiar, în condițiile : 

 Elevul a acumulat 20 de absențe nemotivate ; 

 Elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile ; 

 Elevul a obținut media la purtare  sub 7; 
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 Elevul nu mai frecventează cursurile unității sau a fost exmatriculat. 

j) Asigură, prin compartimentul contabilitate, efectuarea plăților către elevii beneficiari ai 

burselor ; 

(2) Atribuțiile personalului didactic 

a) Diriginții au obligația de a cunoaște și de a respecta prevederile prezentei proceduri. 

b) Nerespectarea prezentei proceduri constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează 

conform prevederilor Legii Educației Naționale 1/2011, ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale Regulamentului Intern; 

(3) Atribuțiile elevilor și părinților 

Să cunoască și să respecte prevederile prezentei proceduri și a reglementărilor privind 

acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială Bani de 

liceu; 


