
 

BURSE DE MERIT 

 

Având în vedere faptul că mulți dintre elevii colegiului , dar și părinți, nu au 

înțeles modalitatea/criteriile de stabilire a beneficiarilor bursei de merit, vă redăm mai 

jos care sunt condițiile de acordare a acestei burse , condiții ce sunt postate de la 

începutul acestui an școlar și pe site-ul colegiului la adresa 

http://www.ienachita.com/wp-content/uploads/2016/11/cniv_burse-municipale-16-

17.pdf : 

         Condiții de acordare, stabilite de Consiliul Local Târgoviște:  

- media generală (anuală) la sfârșitul anului şcolar 2015-2016 – minim 9,85; 

  media la fiecare obiect de studiu minim 9,00; 

  media 10 la purtare 

  nu mai mult de 10 absențe nemotivate pe semestru. 

 Cuantumul bursei de merit este de 100 lei/lună întreagă de cursuri școlare. Prin 

urmare, suma de primit de către beneficiarii bursei se stabilește în  funcție de numărul 

de zile efective de cursuri școlare (nu se plătește bursă pentru vacanțele școlare).  

      Astfel , pentru semestrul I al anului școlar 2016-2017, cuantumul bursei este 

următorul: 

-septembrie 2016-63 lei 

-octombrie 2016-100 lei 

-noiembrie 2016-100 lei 

-decembrie 2016-74 lei 

-ianuarie 2017-74 lei 

-februarie 2017-15 lei. 

 Până la această dată (24.02.2017) s-a achitat suma de 411 lei către elevii ce s-au 

regăsit în lista postată la adresa de internet de mai sus, sumă aferentă perioadei 

septembrie 2016-ianuarie 2017. Plata sumei de 411 lei s-a efectuat în data de 

10.02.2017 în conturile bancare ale elevilor de liceu și numerar către elevii de gimnaziu 

(suma a fost ridicată de părinții elevilor beneficiari), respectiv în conturile bancare ale 

elevilor de gimnaziu care au comunicat contul deschis pe numele lor. Suma de 15 lei 



aferentă lunii februarie 2017 se va achita la următoarea alocare de fonduri de către 

primăria Târgoviște.  

 Începând cu semestrul II al anului școlar 2016-2017, la lista regăsită la adresa de 

internet menționată , se adaugă elevii claselor a V-a , respectiv a IX-a  ce întrunesc 

condițiile de mai jos:  

- media semestrului I , an școlar 2016-2017 – minim 9,85; 

  media la fiecare obiect de studiu minim 9,00; 

  media 10 la purtare 

  nu mai mult de 10 absențe nemotivate pe semestrul I an școlar 2016-2017. 

 ATENȚIE : NU SE ANALIZEAZĂ SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2016-2017 PENTRU 

ELEVII CLASELOR VI-VIII, RESPECTIV X-XII. 

 

 ELEVII CLASELOR a IX-a ce se regăsesc în lista beneficiarilor de bursă sunt 

rugați să se prezinte la până la data de 15.03.2017 cu o cerere privind acordarea 

bursei începând cu semestrul II al anului școlar 2016-2017 (nu avem cerere- tip), 

copie act identitate elev, copie extras de cont bancar deschis pe numele elevului, nu 

al părintelui. Contul poate fi deschis la una din băncile cu care colegiul are 

încheiată convenție de plată a acestor drepturi și anume Banca Transilvania și 

Banca Comercială Română. Plata bursei către elevii de liceu se face doar prin 

virament bancar, nu în numerar . 

 

 LISTA BENEFICIARILOR DE BURSĂ DE MERIT ÎN SEMESTRUL II AN ȘCOLAR 

2016-2017 SE GĂSEȘTE PE SITE-UL COLEGIULUI ȘI LA AVIZIERUL AMPLASAT LA 

INTRAREA ELEVILOR DIN CALEA DOMNEASCĂ. 

 

PREȘEDINTE COMISIE DE ACORDARE A BURSELOR: 

DIRECTOR ADJUNCT, 

Prof. Cîrstea Nicoleta 

 


