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Regulamentul de acordare a burselor 

pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul 

preuniversitar de stat la nivelul Municipiului Târgovişte 

  

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Pot aplica pentru cele trei tipuri de burse stabilite (performanta, 

merit si de ajutor social) toti elevii care sunt inscrisi si urmeaza cursurile 

in unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Targoviste şi 

îndeplinesc condiţiile prezentului regulament. 

Art. 2. Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă o formă de 

sprijin material, vizând stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune 

la învăţătură şi disciplină. 

 

CAPITOLUL II – CRITERII/CONDIȚII GENERALE DE 

ACORDARE A BURSELOR 

 

Art. 3. Bursele municipale de performanta si bursele municipale de 

merit se acorda elevilor din unitatile de invatamant de pe raza 

Municipiului Targoviste din ciclul gimnazial si liceal, care se încadreaza 

in criteriile prezentului regulament. 

Bursele de ajutor social se acorda elevilor din unitatile de invatamant de 

pe raza Municipiului Targoviste din ciclul primar, gimnazial si liceal, care 

se încadreaza in condițiile prezentului regulament. 

Art. 4. Bursele municipale de performanţă se acordă elevilor care se 

încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 

a) Au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor 

organizate de Ministerul Educaţiei Nationale, denumit în continuare MEN, 

conform Calendarului Olimpiadelor Nationale pentru anul scolar trecut; 

b) S-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru 

competiţiile internaţionale conform Calendarului activitatilor de pregatire 

si selectie a loturilor pentru participarea la olimpiadele internationale. 

Art. 5. Bursele municipale de merit se acordă incepand cu semestrul II 

pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial sau 

liceal, respectiv incepand cu semestrul I pentru elevii aflati in celelalte 

clase ale invatamantului gimnazial sau liceal, care indeplinesc cumulativ 

urmatoarele criterii: 



a) media generala de cel putin 9.85 si nota 10 la purtare in anul scolar 

anterior, respectiv primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati in 

clasele de inceput ale invatamantului gimnazial sau liceal; 

b) nici una dintre medii sa nu fie sub 9; 

c) sa totalizeze sub 10 absente nemotivate pe semestru. 

Art. 6. Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi: 

a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor 

şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie 

grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice 

sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de 

poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, 

handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice 

(hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli 

cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive 

medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi 

avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi 

condiționată de venitul lunar net al familiei. 

b) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulative următoarele 

condiţii: 

    1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe 

membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 

    2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, 

în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane, depozite 

bancare mai mari de 3000 lei. 

      c) bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o data pe an, si elevilor 

ale caror venituri nete lunare pe membru de familie nu depasesc 75% din 

salariul minim net pe economie. Cuantumul bursei de ajutor social 

ocazional trebuie sa fie cel putin egal cu cuantumul lunar al bursei de 

ajutor social. 

 Bursa de ajutor social poate fi cumulata cu oricare din celelalte burse. 

 Bursele de ajutor social se acorda la inceputul anului scolar si sunt 

revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile 

nete lunare ale familiei, iar in cazul burselor sociale pentru motive 

medicale in functie de valabilitatea certificatului medical eliberat de 

medicul specialist. 

 

CAPITOLUL III - DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 7. Bursele se acordă în fiecare an şcolar, lunar, pe perioada cursurilor 

şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de 

bacalaureat. 



Art. 8.  Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să 

opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o 

perioadă mai mare de timp. 

Art. 9. Unităţile şcolare vor întocmi lunar situaţia centralizată a elevilor 

beneficiari ai acestor burse şi vor solicita Primarului Municipiului 

Târgovişte să vireze sumele necesare prin intermediul Direcţiei 

Economice din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte. 

Art. 10. Plata efectivă a acestor burse se va efectua în luna urmatoare celei 

pentru care s-a propus plata, de către compartimentele economice ale 

unităţilor şcolare, direct către elev sau reprezentantul legal al acestuia în 

funcţie de decizia fiecărei unităţi şcolare.  

Art. 11. Conducerile unităţilor şcolare vor răspunde direct şi nemijlocit de 

corectitudinea datelor colectate în ceea ce priveşte atât îndeplinirea 

criteriilor de acordare cât şi asupra modului de efectuare a plăţii. 

Art. 12. Sumele necesare acordării acestor burse se prevăd anual în 

Bugetul Consolidat de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte, 

cu această destinaţie. 

 
 

 

 

 
                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
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        jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 


