
 
 

Regulament de acordare a burselor sociale �i de studiu pentru elevii de etnie romă 

care î�i continuă studiile 

 
 Art. 1. – (1) Prin prezentul Regulament se stabilesc modul �i condi�iile de 
acordare a burselor pentru elevii de etnie romă din Municipiul Sfântu Gheorghe, care îsi 
continuă studiile în învă�ământ gimnazial, liceal, profesional, postliceal sau universitar 
din municipiul Sfântu Gheorghe. 
(2) Nu pot beneficia de programul de sprijinire studen�ii care realizează venituri din 
salarii. 
(3) Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, cu scopul de stimulare a 
elevilor care ob�in rezultate bune la învă�ământ, asigurat din bugetul municipiului Sfântu 
Gheorghe. 
(4) Cuantumul valoric �i numărul burselor se stabilesc anual de către Consiliul Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Art. 2. – (1) Prin programul de sprijinire a elevilor de etnie romă din municipiul 
Sfântu Gheorghe, tinerii de etnie romă pot beneficia anual de două categorii de burse: 
a) burse de studiu: se acordă elevilor de etnie romă din învă�ământul liceal sau 
profesional, care au ob�inut cel pu�in nota 7,50 la învă�ătură �i nu au avut mai mult de 
5 absen�e nemotivate pe lună; 
b) burse sociale: se acordă elevilor de etnie romă din învă�ământul liceal sau profesional 
din municipiul Sfântu Gheorghe, care au ob�inut cel pu�in nota 6,50 la învă�ătură, iar 
venitul net pe membru de familie nu depă�e�te 360 lei/lună si nu au avut mai mult de 5 
absen�e nemotivate pe lună. 
(2) Procedura de acordare a burselor se organizează, de regulă, o dată pe an. Prin 
excep�ie, în situa�ia în care pe parcursul anului se constată renun�ări la bursă sau anulări 
ale acesteia, se organizează o a doua sesiune, în semestrul II. Perioadele de desfăsurare a 
evaluărilor este prevăzută în graficul de la art. 10. 
 Art. 3. – (1) Pentru a beneficia de una din cele două categorii de burse, candida�ii 
eligibili trebuie să apar�ină etniei romilor �i să fie înscri�i într-o unitate �colară din 
învă�ământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal sau universitar din municipiul 
Sfântu Gheorghe. 
(2) Într-un an �colar, un elev poate fi beneficiarul unei singure categorii de burse. 
 Art. 4. – Dosarul de înscriere pentru ob�inerea bursei de studiu va con�ine 
următoarele documente: 
- copie Carte de Identitate; 
- scrisoare de inten�ie; 
- declara�ie pe propria răspundere al elevului sau părin�ilor acestuia, după caz, prin care 
se atestă faptul că elevul apar�ine etniei rome; 
- adeverin�ă pentru media anului �colar precedent sau media semestrială de la unitatea de 
învă�ământ pe care o frecventează, în original; 
- adeverintă eliberată lunar pentru luna precedentă că nu a avut mai mult de 5 absen�e 
nemotivate, eliberată de unitatea de învă�ământ pe care o frecventează, în original; 
- recomandări din partea organiza�iilor neguvernamentale; 
- alte documente care atestă performan�ele �colare. 
 Art. 5. – Dosarul de înscriere pentru ob�inerea bursei sociale va con�ine 
următoarele documente: 
- copie Carte de Identitate; 
- scrisoare de inten�ie; 
- declara�ie pe propria răspundere a elevului sau părin�ilor acestuia, după caz, prin care 
se declară faptul că elevul apar�ine etniei rome; 
- acte doveditoare privind componen�a �i veniturile membrilor familiei (livretul de 
familie �i adeverin�ă de la locul de muncă/Direc�ia de Asisten�ă Comunitară – pentru 



beneficiarii venitului minim garantat/Agen�ia Jude�eană pentru Ocuparea For�ei de 
Muncă Covasna, după caz); 
- adeverin�ă pentru media anuală sau semestrială de la unitatea de învă�ământ pe care o 
frecventează, în original; 
- recomandări din partea organiza�iilor neguvernamentale. 
 Art. 6. – Dosarul de înscriere pentru ob�inerea bursei se depune la sediul Primăriei 
municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Rela�ii cu Publicul, Informa�ii, Registratură până 
la data limită stabilită prin anun�urile de aducere la cunostin�ă publică afi�ate la sediul 
autorită�ii, pe pagina de internet al acesteia �i apărute în principalele publica�ii locale. 
 Art. 7. – (1) Bursele vor fi acordate pe baza mediei anului �colar sau mediei 
semestrului precedent, după caz. 
(2) Bursele vor fi ob�inute de către candida�ii care îndeplinesc condi�iile prezentului 
Regulament. 
(3) În caz de egalitate departajarea se va face pe baza existen�ei de recomandări sau alte 
documente de performan�ă �colară. 
 Art. 8. – Comisia de acordare a burselor are dreptul să anuleze bursa în cazul în 
care constată că elevul a primit bursă în mod necuvenit ca urmare a falsificării 
documentelor, cu obliga�ia returnării integrale, suportând consecintele legale ale faptei. 
 Art. 9. – (1) Contesta�iile împotriva rezultatului evaluării dosarelor de înscriere 
sau a măsurilor luate ca urmare a inciden�ei prevederilor art. 7 se solu�ionează de către o 
comisie de solu�ionare a contesta�iilor numită prin hotărâre de Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, în termen de 5 zile calendaristice de la aducerea la 
cunostin�ă publică a listei cu câstigătorii burselor. 
(2) Contesta�iile se solu�ionează în termen de 48 ore de la depunerea acestora, prin 
Decizie, ce se va transmite contestatorului în termen de 24 de ore de la emitere. 
 Art. 10. – Procedura de acordare a burselor de către Consiliul Local al municipiului 
Sfântu Gheorghe se desfă�oară după următorul grafic: 
 

Nr. 

crt. 

Activităţi Termene/perioade de realizare 

1. Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor Semestrul I: 22 octombrie - 05 noiembrie; 
Semestrul II: 15 februarie – 1 martie; 

2. Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului local 
a celor care s-au înscris pentru burse 

Semestrul I: până la 09 noiembrie; 
Semestrul II: până la 05 martie; 

3. Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului local 
a câştigătorilor burselor 

Semestrul I: până la 16 noiembrie; 
Semestrul II: până la 15 martie; 

4. Contestaţii privind acordarea burselor Semestrul I: 17 - 18 noiembrie; 
Semestrul II: 16-20 martie; 

5. Rezolvarea contestaţiilor  Semestrul I: 19 - 20 noiembrie; 
Semestrul II: 21-23 martie; 

6. Aprobarea de către Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor 
Comisiei. 
 

Semestrul I: noiembrie, în şedinţa ordinară a 
Consiliului local; 
Semestrul II: martie, în şedinţa ordinară a 
Consiliului local; 

 Art. 11. – Bursele vor fi achitate către beneficiar, lunar, la caseria Primăriei 
municipiului Sfântu Gheorghe, după prezentarea adeverin�ei privind absen�ele 
nemotivate. 
 Art. 12. – Prezentul Regulament a fost aprobat în �edin�a ordinară a Consiliului 
local al municipiului Sfântu Gheorghe, prin Hotărârea nr. 11/2011. 


