ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

REPUBLICARE
HOTĂRÂRE
privind instituirea şi acordarea unor burse pentru studenţi
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Având în vedere:
- raportul Comisiei pentru învăţământ, cultură şi sănătate din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 23/2000, nr. 5/2002 şi nr.
57/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 11 / 1993 privind instituirea şi acordarea unor burse pentru studenţi;
- prevederile art. 104 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se instituie cu caracter permanent câte două burse anuale pentru studenţii cu
domiciliul în judeţul Bistriţa-Năsăud, *proveniţi de la unitãţile de învãţãmînt din judeţul BistriţaNăsăud.
Bursele se acordă cu începere din anul I de studiu şi până la absolvirea facultăţii, inclusiv
în timpul vacanţelor, în condiţiile prevăzute în Regulament, Anexă care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Pentru studenţii proveniţi din Centrele de plasament se acordă o alocaţie
bănească lunară, care să acopere cheltuielile de masă şi transport ce exced valorii bursei
sociale de care beneficiază.
De sumele prevăzute la aliniatul 1 se beneficiază pe toată durata studiilor.
Art. 3. Desemnarea beneficiarilor de burse se face prin Hotărârea Consiliului Judeţean, la
propunerea Comisiei pentru cultură, învăţământ şi sănătate.
Art.4. Cuantumul burselor şi alocaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se stabileşte prin Hotărâre
a Consiliului Judeţean, la propunerea Comisiei pentru buget finanţe şi activităţi economice şi se
va înscrie în bugetul aparatului propriu al acestuia.
PREŞEDINTE,
DAVID MIRCEA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Iosif Redl
Nr. 11
din 10 decembrie 1993
Vultur Aurelia/ 2 exp.

* Republicat în temeiul dispoziţiilor art. III din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
110 din 29 octombrie 2009

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. 11 din 10 decembrie 1993
republicatã
REGULAMENT
pentru acordarea burselor de merit şi alocaţiilor băneşti unor categorii de studenţi
proveniţi din judeţul Bistriţa-Năsăud
I. SCOP
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud instituie, cu titlu permanent, acţiunea de stimulare a unor
studenţi proveniţi din judeţul Bistriţa-Năsăud care s-au remarcat prin rezultate deosebite în
activitatea şcolară şi de performanţă pe parcursul anilor de liceu, precum şi acordarea unor
alocaţii banesti pentru studenţii proveniţi din Centrele de plasament din judeţul nostru.
II. MOD DE ACORDARE
a) se acordă anual câte 2 (două) burse de merit pentru studenţii admişi în anul I care au
obţinut rezultate deosebite în activitatea şcolară şi de performanţă pe parcursul
studiilor liceale *în unitãţile de învãţãmînt din judeţul Bistriţa-Năsăud;
b) beneficiază de alocaţii băneşti absolvenţii care urmează studii universitare şi provin
din Centrele de plasament din judeţ;
c) cuantumul burselor şi alocaţiilor băneşti se aprobă anual de către consiliul judeţean,
la propunerea comisiei de buget-finanţe şi activităţi economice şi a comisiei de
învăţământ, sănătate, cultură;
d) selectarea şi propunerea candidaţilor se face, anual, de către comisia de învăţământ,
sănătate şi cultură, pe baza dosarelor depuse de candidaţi;
e) bursele şi alocaţiile băneşti se acordă din anul I şi se păstrează pe toată durata
studiilor universitare de bază, în următoarele condiţii:
(1) beneficiarii burselor de merit trebuie să obţină anual minim media generală 900,
cu promovarea tuturor examenelor din anul respectiv (asigurarea integrală a
numărului de credite contractate);
(2) studenţii proveniţi din centrele de plasament trebuie să facă dovada că au
promovat integral examenele din anul respectiv, fără a fi condiţionaţi de media
obţinută.
III. CONDIŢII DE ACORDARE
A). Dosarele de candidatură trebuie să conţină:
a)








pentru bursa de merit:
cerere prin care se solicită acordarea bursei de merit;
curriculum vitae al candidatului;
copie după actul de identitate şi după caz, actul de naştere;
copie după foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ liceal;
copie după diploma de bacalaureat;
adeverinţă de înscriere în anul I, eliberată de secretariatul facultăţii;
acte doveditoare pentru fiecare din performanţele şcolare obţinute pe parcursul
studiilor liceale (diplome, certificate, adeverinţe, atestate etc.) eliberate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, respectiv de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Bistriţa-Năsăud sau, după caz, inspectoratele şcolare organizatoare.

Notă: - documentele se depun în cópii simple, cu precizarea „conform cu originalul”;
- nu vor fi luate în considerare afirmaţiile din curriculum vitae care nu sunt însoţite
de actele doveditoare.
b). pentru candidaţii proveniţi din Centrele de plasament:
 listă de propuneri întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud;
 copie după actul de identitate;
 copie după actul de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 adeverinţă de înscriere în anul I, eliberată de secretariatul facultăţii;
B). Selectarea candidaţilor pentru bursa de merit, aflaţi în anul I de studii
universitare:
a) anual, până la 1 noiembrie, în baza hotărârii consiliului judeţean, serviciul de
specialitate face publice anunţurile de acordare a burselor de merit şi alocaţiilor
băneşti, criteriile de acordare;
b) anual, până la data de 15 noiembrie, candidaţii din anul I interesaţi depun la
serviciul de specialitate din cadrul consiliului judeţean documentaţia conformă
prezentului regulament;
c) sunt eligibili numai candidaţii, proveniţi de la învăţământul de zi, învăţământ de stat,
care au încheiat fiecare an de studii liceale, precum şi examenul de bacalaureat, cu
medii generale de minim 8 00;
d) sunt considerate performanţe şcolare numai concursurile, competiţiile, întrecerile
organizate şi recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării: concursuri pe
discipline, concursuri pe meserii, concursuri literare şi de creaţie, întreceri sportive
judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, prezenţa în loturi naţionale şi
internaţionale, sesiuni de referate şi comunicări de nivel naţional, interjudeţean
şi/sau internaţional, precum şi participarea la programe şi proiecte internaţionale;
e) punctarea performanţelor şcolare se face după următoarea grilă:
Nr
.
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-

10

-

-
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proiecte
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5 puncte

10

*12
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-

f) pentru fiecare medie generală anuală de minim 9 00 în anii de studii liceale se acordă
câte un punctaj după următoarea grilă:
Nr.
crt.

Punctajul
acordat

Media generală pe an de studiu
900 – 9 49

950 – 9 75

1.
Punctaj

6 puncte

8 puncte

976

99

9
10
puncte

–

10
15
puncte

g) pentru examenul de bacalaureat se acordă un punctaj după cum urmează:
Nr.
crt.
1.

Punctajul
acordat
Punctaj

Media la examenul de bacalaureat
900 - 9 15
1 punct

916 – 9 30
3 puncte

931 - 9 70
6 puncte

971 - 9 97
8
puncte

10
10
puncte

h) punctajul fiecărui candidat se stabileşte prin însumarea punctelor acordate pentru
fiecare rezultat şi performanţă obţinută la fiecare dintre criteriile stabilite;
i) mediile anuale, respectiv media la examenul de bacalaureat, cuprinse între 8 00 şi 8 99
nu se punctează;
j) punctajul minim pentru acordarea bursei de medii este de 75 de puncte;
k) anual, în cursul lunii noiembrie, comisia pentru învăţământ, sănătate şi cultură
analizează dosarele candidaţilor şi întocmeşte lista candidaţilor, în ordine valorică
descrescătoare;
l) comisia pentru învăţământ, sănătate şi cultură nominalizează pentru bursa de merit
candidaţii aflaţi pe primele două locuri, în ordine valorică descrescătoare;
m) în aceeaşi şedinţă, comisia validează lista candidaţilor proveniţi din centrele de
plasament, beneficiari ai alocaţiei băneşti.
C. Anunţarea rezultatelor
a) în termen de 3 zile de la şedinţa comisiei de învăţământ, sănătate şi cultură,
serviciul de specialitate din cadrul consiliului judeţean face publică lista candidaţilor,
în ordine valorică descrescătoare, conform propunerilor comisiei pentru învăţământ,
sănătate şi cultură;
b) eventualele contestaţii se depun la serviciul de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunţării
rezultatelor;
(1) nu se contestă decât punctajul personal;
(2) la expirarea termenului de contestare comisia pentru învăţământ, sănătate şi
cultură analizează contestaţiile şi propune lista definitivă a beneficiarilor
bursei de merit;

(3) serviciul de specialitate din cadrul consiliului judeţean aduce, în scris, la
cunoştinţa eventualilor contestatari, hotărârea comisiei de învăţământ,
sănătate şi cultură;
c) propunerea comisiei pentru învăţământ, sănătate şi cultură se supune validării
consiliului judeţean, a cărui hotărâre rămâne definitivă;
d) în baza hotărârii adoptate şi rămasă validă, serviciul de specialitate din cadrul
consiliului judeţean face publice rezultatele şi înştiinţează, în scris, beneficiarii
burselor de merit şi a alocaţiilor băneşti;
D. Acordarea burselor
a) beneficiarii nominalizaţi ai burselor de merit şi a alocaţiilor băneşti aflate în curs de
plată au obligaţia să depună în fiecare an, în cursul lunii octombrie, la serviciul de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, o adeverinţă eliberată
de secretariatul facultăţii, din care să rezulte media generală a anului de studiu
precedent şi promovarea integrală a examenelor de an; depun, de asemenea,
documente doveditoare în cazul schimbării numelui;
b) pentru beneficiarii aflaţi în primul an de studii demersurile pentru acordarea bursei
se fac de către serviciul de specialitate din cadrul consiliului judeţean, pe baza
documentelor aflate la dosar;
c) bursa de merit şi alocaţia de sprijin se acordă numai pe durata studiilor universitare
de bază, *înţelegînd prin aceasta Bologna I şi Bologna II;
d) în situaţii de abandon şcolar, exmatriculare sau de întrerupere a studiilor,
beneficiarul în cauză pierde dreptul la bursa de merit sau la alocaţia bănească; se
consideră pierdut dreptul la bursă şi în cazul renunţării la prima specializare şi
înscrierea la o altă facultate.
e) în cazul pierderii dreptului la bursa de merit sau la alocaţia bănească de către unul
dintre studenţii nominalizaţi, bursa în cauză nu se redistribuie.
IV.

DISPOZIŢII FINALE

a) Nominalizarea beneficiarilor burselor şi alocaţiilor băneşti se face, anual, prin hotărâre a
consiliului judeţean, ca urmare a votului secret exprimat în plenul acestuia, cu majoritate
simplă a consilierilor în funcţie;
b) Bursele şi alocaţiile băneşti acordate de către consiliul judeţean nu limitează şi nu exclud
posibilitatea ca studentul să beneficieze şi de alte forme de sprijin, în condiţiile legii;
c) Serviciul de specialitate din cadrul consiliului judeţean păstrează şi arhivează dosarele
de candidatură şi listele cu ierarhizarea valorică;

* Republicat în temeiul dispoziţiilor art. III din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
110 din 29 octombrie 2009

