
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                               PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                        
S.T. 110/11.02.2020                                                                                                      
 

 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență,  

a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2019 – 2020  
pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile  

de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 
 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1617 din data de 07.02.2020 al 
Administraţiei Şcolilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului  Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
Ținând seama de prevederile: 
- art. 84 alin. (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 

naţională, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 197/2017 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2016 

pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din 
Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare; 

- Legii nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 666/09.09.2019 pentru aprobarea cuantumului 
minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar                
2019-2020; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind acordarea facilităților de transport feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul 
și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la              
alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului României nr. 672/2019 privind modificarea art. 4 din Hotărârea 
Guvernului României nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea 
tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 
din Legea educației naționale nr. 1/2011; 

- O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și                    
O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019 și ale O.M.E.N.C.S. nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea 
Statutului Elevului; 

Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 
privind situaţia numerică actualizată a burselor solicitate pe categorii pentru semestrul II - an 
şcolar 2019 – 2020 cu nr. 1040 din data de 05.02.2020, înregistrată la sediul Administraţiei 
Şcolilor Sector 6 cu nr. 1562 din data de 06.02.2020; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 
 
 
 
 



 
 
Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2020,  bursa 
,,Primarului Sectorului 6”, pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
Sectorul 6, care au avut media generală anuală 10, în anul școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum 
de 5000 lei/an/elev. Bursa de merit pentru nota 10 se acordă conform O.M.E.C.T.S.                      
nr. 5576/2011 și nu exclude bursa ,,Primarului Sectorului 6”. 

Art. 2. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2020,  burse de 
excelență pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au 
obținut în anul școlar 2019 – 2020 la olimpiadele internaționale locul I, II și III astfel: 

a) burse de excelență pentru locul I – 6000 lei/olimpic/an; 
b) burse de excelență pentru locul II – 4500 lei/olimpic/an;  
c) burse de excelență pentru locul III – 3000 lei/olimpic/an;  
d) burse de excelență pentru mențiune – 2000 lei/olimpic/an. 

Art. 3. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2020, pentru 
semestrul II an şcolar 2019 – 2020, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din 
instituțiile de învăţământ din Sectorul 6, un număr de 14371 burse şcolare, după cum urmează: 

I) 426 burse de performanţă din care: 
a1) 53 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 
naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul 
Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 4000 lei/olimpic/an; 
a2) 15 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 
naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul 
Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 3000 lei/olimpic/an; 
a3) 3 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale 
ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației 
Naționale, locul III, bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an; 
b) 1 bursă de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire 
organizate de Ministerul Educației Naționale, pentru competițiile internaționale; 
bursă în cuantum de 320 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe 
timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
c1) 235 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 
naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico – științific de nivel național organizate de Ministerul Educației 
Naționale, locul I, bursă în cuantum de 320 lei/lună/elev/ pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
c2) 78 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 
naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico – științific de nivel național organizate de Ministerul Educației 
Naționale, locul II, bursă în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
c3) 41 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 
naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico – științific de nivel național organizate de Ministerul Educației 
Naționale, locul III, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
 
 
 



 
 
 
 

II) 11737 burse de merit din care: 
a1) 5971 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8.50 – 9,49 la 
învățământ pe semestrul I, an școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum de 140 
lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului 
de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada 
pregătirii practice; 
a2) 4351 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9.50 – 9,99 la 
învățământ pe semestrul I, an școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum de 180 
lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului 
de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada 
pregătirii practice; 
a3) 1223 burse de merit pentru elevii care au obținut media generală 10 pe semestrul 
I, an școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum de 220 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
b1) 34 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor 
și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în 
cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul 
susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
b2) 6 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și 
concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum 
de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii 
examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe 
perioada pregătirii practice; 
b3) 20 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor 
și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul III, bursă în 
cuantum de 120 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul 
susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
c1) 55 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale 
competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 
tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale 
locul I, bursă în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv 
pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
c2) 37 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale 
competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 
tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale 
locul II, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv 
pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
c3) 40 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale 
competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 
tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale 
locul III, bursă în cuantum de 120 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 
inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a 
calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

III) 59 burse de studiu în cuantum de maxim 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 
inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a 
calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

 
 



 
 
 

IV) 1906 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe toată perioada anului 
școlar în conformitate cu art. 13 alin. a) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, 
O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și                      
O.M.E.N.  nr. 5085/30.08.2019; 

V) 232 burse de ajutor social în cuantum maxim de 348 lei/luna/elev pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice în conformitate 
cu art. 13 alin. b) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,                
cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S.                      
nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și                      
O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019;  cele 232 burse de ajutor social în cuantum maxim de                
348 lei/luna/elev vor fi acordate numai pe baza documentelor justificative de 
transport (bilete, abonamente, etc.), care vor fi depuse de către elevii beneficiari, în 
fiecare lună la registratura unității de învățământ; 

VI) 11 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 260 lei/an/elev, în conformitate cu            
art. 16  din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012,                      
O.M.E.N.  nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019. 

 Art. 4. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ 
preuniversitar de stat din Sectorul 6, conform Anexei, ce constituie parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 5. În cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este 
diferit față de numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor 
școlare, fără a se ține cont de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor 
acestora, apartenență la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și 
accesul la burse din alte surse.  
 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia Generală 
Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                                       AVIZEAZĂ 
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
                       din O.U.G. nr. 57/2019                                        
                                                                                         Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                          
                                                                                                    
                                                                                                          Demirel Spiridon  
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Data: 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 În baza prevederilor art. 84 alin. (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din                   
Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și completările 
ulterioare, a prevederilor O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,               
cu modificările și completările ulterioare, a adresei Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti Sector 6 privind situaţia numerică actualizată a burselor 
solicitate pe categorii pentru semestrul II - an şcolar 2019 – 2020 cu nr. 1040 din 
data de 05.02.2020, înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu                   
nr. 1562 din data de 06.02.2020, se impune aprobarea bursei ,,Primarului 
Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora 
pentru semestrul II an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul 
preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din             
Sectorul 6. 
 Ținând cont de Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1617 din data de 
07.02.2020 al Directorului Executiv al Administraţiei Şcolilor Sector 6, prin care 
se propune aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II          
an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat 
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6; 
 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu                
art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Se propune dezbaterii și aprobării, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre alăturat. 
  

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 

Nr. 1617/07.02.2020 

 

RAPORT SPECIALITATE 

 

 Având în vedere prevederile art. 84 alin. (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea               

nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 

197/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru 

completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, și a art. 45 din Legea serviciilor 

de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța 

Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, de Legea nr. 71/2018 

pentru modificarea art.84 alin.(1) și (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, de 

prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 666/09.09.2019 pentru aprobarea cuantumului 

minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-

2020, de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind acordarea facilităților de transport feroviar și cu metroul pentru elevi și 

studenți, de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 863/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de 

transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr.1/2011, de prevederile 

Hotărârii Guvernului României nr. 672/2019 privind modificarea art.4 din Hotărârea 

Guvernului României nr.863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea 

tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 

84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, de prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 

privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv O.M.E.C.T.S.               

nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019,  

precum şi de prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului 

Elevului, se impune aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii 

cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din Sectorul 6. 

 Luând în calcul legislaţia în vigoare, adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti Sector 6 privind situaţia numerică actualizată a burselor solicitate pe categorii 

pentru semestrul II - an şcolar 2019 – 2020 cu nr. 1040 din data de 05.02.2020, înregistrată la 

sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 1562 din data de 06.02.2020, se impun 

acordarea de burse pe diferite categorii pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat din Sectorul 6. 

 Pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au 

avut media generală anuală 10 în anul 2019 – 2020 se va acorda în anul bugetar 2020 bursa 

Primarului Sectorului 6 în cuantum de 5000 lei/an/elev. 

 Pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au 

obținut în anul școlar 2019 – 2020 la olimpiadele internaționale locul I, II și III se vor acorda 

următoarele burse de excelență astfel: 

a) bursei de excelență pentru locul I – 6000 lei/olimpic; 

b) bursei de excelență pentru locul II – 4500 lei/olimpic;  

c) bursei de excelență pentru locul III – 3000 lei/olimpic;  

d) bursei de excelență pentru mențiune – 2000 lei/olimpic. 

 Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Sector 6 mai sus menționată se impune 

acordarea conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2020, pentru semestrul II an 

şcolar 2019 – 2020, unui număr de 14371 burse şcolare elevilor cuprinși în învățământul 

preuniversitar de stat din instituțiile de învăţământ din Sectorul 6, după cum urmează: 

I) 426 burse de performanţă din care: 

a1) 53 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 

naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de 

Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 4000 lei/olimpic/an; 
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a2) 15 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 

naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de 

Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 3000 lei/olimpic/an; 

a3) 3 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 

naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de 

Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an; 

b) 1 bursă de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire 

organizate de Ministerul Educației Naționale, pentru competițiile internaționale; 

bursă în cuantum de 320 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe 

timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 

profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

c1) 235 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 

naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau 

cu caracter tehnico – științific de nivel național organizate de Ministerul Educației 

Naționale, locul I, bursă în cuantum de 320 lei/lună/elev/ pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de 

certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

c2) 78 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 

naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau 

cu caracter tehnico – științific de nivel național organizate de Ministerul Educației 

Naționale, locul II, bursă în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de 

certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

c3) 41 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele 

naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau 

cu caracter tehnico – științific de nivel național organizate de Ministerul Educației 

Naționale, locul III, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de 

certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
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II) 11737 burse de merit din care: 

a1) 5971 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8.50 – 9,49 la 

învățământ pe semestrul I, an școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum de 140 

lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare 

a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

a2) 4351 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9.50 – 9,99 la 

învățământ pe semestrul I, an școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum de 180 

lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii 

examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și 

pe perioada pregătirii practice; 

a3) 1223 burse de merit pentru elevii care au obținut media generală 10 pe 

semestrul I, an școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum de 220 lei/lună/elev/pe 

perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de 

bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada 

pregătirii practice; 

b1) 34 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a 

olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, 

bursă în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe 

perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de 

bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada 

pregătirii practice; 

b2) 6 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor 

și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în 

cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe perioada 

cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, 

examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii 

practice; 
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b3) 20 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a 

olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul 

III, bursă în cuantum de 120 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv 

pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de 

bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada 

pregătirii practice; 

c1) 55 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale 

competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 

tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale 

locul I, bursă în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de 

bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada 

pregătirii practice; 

c2) 37 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale 

competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 

tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale 

locul II, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de 

bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada 

pregătirii practice; 

c3) 40 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale 

competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 

tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale 

locul III, bursă în cuantum de 120 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare 

a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

III) 59 burse de studiu în cuantum de maxim 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii 
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examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și 

pe perioada pregătirii practice; 

IV) 1906 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe toată perioada anului 

școlar în conformitate cu art. 13 alin. a) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare 

respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și 

O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019; 

V) 232 burse de ajutor social în cuantum maxim de 348 lei/luna/elev pe perioada 

cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, 

examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice 

în conformitate cu art. 13 alin. b) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, 

O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. 

nr.5085/30.08.2019;  cele 232 burse de ajutor social în cuantum maxim de 348 

lei/luna/elev vor fi acordate numai pe baza documentelor justificative de transport 

(bilete, abonamente, etc.), care vor fi depuse de către elevii beneficiari, în fiecare 

lună la registratura unității de învățământ; 

VI) 11 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 260 lei/an/elev, în conformitate cu 

art. 16  din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările 

și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. 

nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019. 

 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu art.166, alin. (2), 

lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se 

supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect privind aprobarea bursei 

,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora 
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pentru semestrul II an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar 

de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6. 

 În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de hotărâre. 
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