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ORAŞUL TÂRGU NEAMŢ                                
Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală        
NR. 16.113/14.12.2020                        

 
INFORMARE 

privind acordarea bursei de merit/performanță/de studii/sociale, în anul scolar 2020-2021 

 

 

Având în vedere prevederile legale: 

• Legea  nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale: 

…………….„Art. 82 (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 performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se 

stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.  

 (12)Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

(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. 

(3)Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se 

stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport 

cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.  

 (4)Elevii pot beneficia şi de burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice 

sau fizice, precum şi de credite pentru studiu acordate de bănci, în condiţiile legii. 

(5)Elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale. 

(6)Elevii etnici români cu domiciliul stabil în străinătate beneficiază de burse, potrivit prevederilor prezentei legi.” 

• ORDIN nr. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 

 „Art. 3-(1)Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 

învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

(2)Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 

Art. 4- 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. 6- (1)Bursele 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 şi concursurilor şcolare naţionale organizate de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS; 

b)s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; 

c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 

sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS. 

(2)Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă 

bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data 

de 1 octombrie. 
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(3)Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în 

care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1). 

(4)În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10. 

Art. 8- (1)Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 

b)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de 

MECTS; 

c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 

sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.” 

 

La solicitarea institutiei noastre , centrele scolare au raspuns cu adresele: 

• nr. 7.075 din 04.11.2020  Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, 

• nr. 6.933/ 30.10.2020 – 14.325/ 30.10.2020  Liceul „Vasile Conta”, 

• nr. 8.364/28.10.2020  Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, 

• nr. 3.590 din 08.12.2020 Școala Gimnazială Domnească  

• nr. 1.277/30.10.2020 – 14.342/30.10.2020 Școala Gimnazială Ion Creangă Târgu Neamț 

detaliat astfel: 

• Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu Neamț: 15 burse merit/elev + 2 burse 
merit/echipă + 6 premii (sprijin financiar) pentru elevii care au finalizat învățământul 
preuniversitar de stat 

• Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamț : 7 burse de merit/elev + 9 premii (sprijin 
financiar) pentru elevii care au finalizat învățământul preuniversitar de stat  

• Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț : 2  burse merit/elev 
• Școala Gimnazială Domnească Târgu Neamț: 5 burse merit/elev +2 burse 

performanță/elev 
• Scoala Gimnazială Ion Creangă Târgu Neamț: 2 burse merit/elev +1 bursă merit/echipă  

 

Situatia centralizata: 

• 29 burse de merit/elev 
• 3 burse merit/echipa  ,  
• 15 sprijin financiar , acordat elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din anii 

terminal ( clasa a Vlll-a si Xll-a). 
 

Pastrand cuantumul aprobat pentru anul scolar 2019/2020, de : 

• bursa de merit/elev, în sumă de 120 lei; 
• bursa de merit/echipă, în sumă de 750 lei; 
• sprijin financiar în sumă fixă de 300 lei / (elev  sau student) 

 

Total suma necesara in BVC 2021 pentru plata burselor de merit/performanta si a sprijinului 
financiar ( la nivelul anului 2020) este de 56.100 lei ( conform Anexei )  

 

La un numar  total de elevi de 5.288, in anul scolar 2020-2021 daca estimam acordarea de burse de 

studiu  si burse de ajutor social, unui procent de 70% , la o valoare minima ( medie) de 100 lei ( 

stabilita de legiuitor) , fondurile necesare pentru bugetul anului 2021 sunt de : 

 

( 5.288 elevi  x 70%) x 100 lei/luna x 9 luni ( an scolar) = 3.331.500 lei 
 

TOTAL necesar sume BVC 2021,  pentru plata burselor de merit/performanta, a sprijinului 
financiar, burselor de studii si burse de ajutor social: 

3.331.500 + 56.100 = 3.387.600 lei 
                                                                                                                          Director executiv 

                                                                                                                         Ec. Iosub Ecaterina 



3 

 

 
 

Anexa la INFORMARE nr.16.133/14.12.2020 

 
 

Centrul 
școlar 

Număr 
burse 

merit/elev 

Număr 
burse 

merit/echipă 

Număr burse 
performanță/elev 

Sprijin 
financiar 
în sumă 
fixă de 
300 lei / 

elev 
(student) 

Sprijin 
financiar 
în sumă 
fixă de 

lei / 
echipă 

TOTAL 
 

Colegiul 

tehnic „Ion 

Creangă” 

Târgu Neamț 

7 0 0 9 0 16 

Liceul 

„Vasile 

Conta” Târgu 

Neamț 

2 0 0 0 0 2 

Colegiul 

Național 

„Ștefan cel 

Mare” Târgu 

Neamț 

15 2 0 6 0 23 

Școala 

Gimnazială 

Domnească 

Târgu Neamț 

5 1 0 0 0 6 

Școala 

Gimnazială 

Ion Creangă 

Târgu Neamț 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 29 3 0 15 0 47 

Cuantum 

lunar 
120 750 0 300 0  

Total an 9 
luni 

31320 

lei 

20250 

lei 
0 

4500 

lei 
0 

56070 

lei 

 

 

 

 

Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală 

                                                                                                                          Director executiv 

                                                                                                                         Ec. Iosub Ecaterina 

 


