
 
 
  

 
 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 117/28.04.2022 

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul II an școlar             
2021 – 2022 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat                                    

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
a Administrației Școlilor Sector 6 nr. 5228 din data de 28.04.2022 și Raportul de specialitate al 
Direcției Economice nr. ...... , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. …… 
și  nr. ……….; 
 Ținând seama de: 

- art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1094/2021 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 în anul școlar             
2021 – 2022; 

- Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Educației nr. 3073/2022 pentru modificarea și completarea anexei 
la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

- adresa Administrației Școlilor Sector 6 nr. 2275 din data de 21.02.2022; 
- adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind situația 

numerică a burselor pentru semestrul II - an școlar 2021 – 2022 nr. 4320 din data de 
01.03.2022, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2696 din data de 
02.03.2022; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art 196 alin. (1)     
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație în anul 
2022, pentru semestrul II al anului școlar 2021 – 2022, elevilor cuprinși în învățământul 
preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ din Sectorul 6, un număr de 13009                    
burse școlare, după cum urmează: 

1) a) 9600 burse de merit, 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; 
b) Pentru primii 15% din elevi în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare nivel de 
clasă din fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, bursa de 
merit prevăzută la Art. 1 alin. (1) lit. a) se majorează cu 400 lei, cuantumul total 
lunar/elev ajungând la 600 lei; 
c) Dacă procentul de 15% din numărul de elevi în ordinea descrescătoare a mediilor pe 
fiecare nivel de clasă din fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din             
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Sectorul 6, reprezintă un număr cu zecimale acesta se rotunjește la următoarul număr  în 
ordine crescătoare; 
d) Dacă la ultima medie din primii 15% din numărul de elevi, în ordinea descrescătoare a 
mediilor, pe fiecare nivel de clasă din fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat 
din Sectorul 6, există elevi cu aceeași medie, se vor lua în calcul toți elevii cu media 
respectivă. 

2) 353 burse de studiu în cuantum de maxim 150 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții 
clasei a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

3) 782 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare,  
inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei             
a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. a) din 
Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

4) 966 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 
inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei           
a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. b) din 
Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

5) 902 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 
inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei           
a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. c) din 
Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

6) 398 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 
inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei       
a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. d) din 
Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7) 8 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 260 lei/an/elev, în conformitate cu       
art. 16 din Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Art. 2. Bursele de ajutor social prevăzute la art. 1 alin. (3), (4), (5) și (6), se acordă şi pe 
perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13 din Ordinul Ministerului Educației 
nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele 
situaţii:  
 - elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt 
corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au acumulat cel mult 10 absenţe                  
nemotivate/semestru; 
 - absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în 
liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de 
stat; 
 - elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 
 Art. 3. 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. 4. Pentru semestrul II an școlar 2021 – 2022 nu există burse de performanță și burse 
de excelență. 
 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, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Economică 
din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 

 
 

 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                AVIZEAZĂ 
          PRIMAR,                                                        pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
   CIPRIAN CIUCU                                                                din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                          Secretarul general al Sectorului 6,                                  
                                                                                                       Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul II an 
școlar 2021 – 2022 pentru elevii cuprinși în învăţământul preuniversitar de stat din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 
 

 În baza prevederilor art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 
privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii 
Guvernului României nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanţă, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul școlar 
2021 – 2022, a Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 5870/2021 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Educaţiei 
nr. 3073/2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului 
Educaţiei nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, se impune aprobarea 
burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2021 – 2022 
pentru elevii cuprinși în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6. 
 Ţinând cont de Nota de fundamentare a Directorului Executiv al 
Administraţiei Şcolilor Sector 6 înregistrată cu nr. 5228 din data de 28.04.2022, prin 
care se propune aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru 
semestrul II an şcolar 2021 – 2022 pentru elevii cuprinși în învăţământul 
preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
Sectorul 6; 
 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l),               
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                     
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru 
semestrul II an şcolar 2021 – 2022 pentru elevii cuprinși în învăţământul 
preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
Sectorul 6. 
 

                                                        PRIMAR 

                                                          Ciprian Ciucu 

 



 

 

Nr. 1221/ 02.05.2022/ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora 

pentru semestrul II an școlar 2021–2022 pentru elevii cuprinși în învăţământul 
preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 

6 al municipiului București 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Local are initiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, iar în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor 
furnizate către cetăţeni, în calitate de autoritate deliberativă, asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local printre care și cele din domeniul 
educaţiei. Prin autorităţile publice locale și centrale, statul își asumă responsabilitatea 
de a pune în practică măsurile și acţiunile stipulate în actele normative legate de 
învăţământul preuniversitar și universitar.  

Potrivit art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 
naţională, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1094/2021 pentru 
aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu și de 
ajutor social care se acordă elevilor în anul școlar 2021-2022, Ordinului Ministrului 
Educaţiei nr. 5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare, 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. 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. Finanţarea complementară pentru cheltuielile cu bursele elevilor se 
asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 
unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie.  

Conform Notei de fundamentare a Administraţiei Școlilor Sector 6 nr. 
5228/28.04.2022 și adresei Inspectoratului Școlar Sector 6 nr. 4320/01.03.2022 privind 
situaţia numerică a burselor pentru semestrul II an școlar 2021-2022, se impune 
acordarea conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2022, pentru 
semestrul II an școlar 2021-2022, unui număr de 13009 burse școlare elevilor cuprinși 
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în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ din Sectorul 6, 
după cum urmează:   

- 9600 burse de merit, în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Pentru 
primii 15% din elevi în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare nivel de 
clasă din fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, 
bursa de merit se majorează cu 400 lei, cuantumul total lunar/elev ajungând la 
600 lei. Dacă procentul de 15% din numărul de elevi în ordinea descrescătoare 
a mediilor pe fiecare nivel de clasă din fiecare unitate de învăţământ 
preuniversitar de stat din Sectorul 6, reprezintă un număr cu zecimale acesta se 
rotunjește la următorul număr  în ordine crescătoare. Dacă la ultima medie din 
primii 15% din numărul de elevi, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe fiecare 
nivel de clasă din fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat din 
Sectorul 6, există elevi cu aceeași medie, se vor lua în calcul toţi elevii cu media 
respectivă; 

      - 353 burse de studiu în cuantum de maxim 150 lei/lună/elev/pe perioada 
cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susţinerii evaluării naţionale de 
către absolvenţii clasei a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
      - 782 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada 
cursurilor școlare,  inclusiv pe timpul pregătirii și susţinerii evaluării naţionale de 
către absolvenţii clasei a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii 
prevăzuţi la art. 14 lit. a) din Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
     - 966 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada 
cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susţinerii evaluării naţionale de 
către absolvenţii clasei a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii 
prevăzuţi la art. 14 lit. b) din Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
     - 902 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada 
cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susţinerii evaluării naţionale de 
către absolvenţii clasei a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii 



 

 

prevăzuţi la art. 14 lit. c) din Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
     - 398 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada 
cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susţinerii evaluării naţionale de 
către absolvenţii clasei a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii 
prevăzuţi la art. 14 lit. d) din Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
     - 8 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 260 lei/an/elev, în conformitate 
cu art. 16 din Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5870/2021 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat, cu modificările și completările ulterioare. 

         În sensul celor expuse mai sus, și în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv 

art. 139 alin. (3) lit. a) , art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru a fi supus spre aprobare 

Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 
 
 
 

Director executiv, 

BOGDAN CIOCÎRLAN 
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Nr. 5228/28.04.2022 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 Având în vedere prevederilor art. 82, art. 84 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 
privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului 
României nr. 1094/2021 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 în anul școlar 2021 – 2022, a Ordinului Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Educației nr. 3073/2022 
pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat, se impune aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2021 
– 2022 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 Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2275 
din data de 21.02.2022, adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind 
situația numerică a burselor pentru semestrul II - an școlar 2021 – 2022 cu nr. 4320 din data de 
01.03.2022, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2696 din data de 
02.03.2022, se impun acordarea de burse pe diferite categorii pentru elevii din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6. 
 Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Sector 6 mai sus menționată se impune 
acordarea conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2022, pentru semestrul II an şcolar 
2021 – 2022, unui număr de 13009 burse şcolare elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar 
de stat din instituțiile de învăţământ din Sectorul 6, după cum urmează: 
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I) 9600 burse de merit, 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; 

A1. Pentru primii 15% din elevi în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare nivel de clasă din 
fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, bursa de merit prevăzută la Art. 
1, alin. I se majorează cu 400 lei, cuantumul total lunar/ elev ajungând la 600 lei. 
A2. Dacă procentul de 15% din elevi în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare nivel de clasă 
din fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, reprezintă o cifră cu zecimale 
aceasta se rotunjește pe plus la următoarea cifră în ordine crescătoare. 
A3. Dacă la ultima medie din procentul de 15% din elevi în ordinea descrescătoare a mediilor pe 
fiecare nivel de clasă din fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 există 
elevi cu aceeași medie, se vor lua în calcul toți elevii cu media respectivă. 

II) 353 burse de studiu în cuantum de maxim 150 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii 
evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII - a, a examenului de bacalaureat, a 
examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

III) 782 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii 
evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII - a, a examenului de bacalaureat, a 
examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, 
pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. a) din Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

IV) 966 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii 
evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII - a, a examenului de bacalaureat, a 
examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, 
pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. b) din Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

V) 902 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii 
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evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII - a, a examenului de bacalaureat, a 
examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, 
pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. c) din Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

VI) 398 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii 
evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII - a, a examenului de bacalaureat, a 
examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, 
pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. d) din Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

VII) 8 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 260 lei/an/elev, în conformitate cu art. 
16 din Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Bursele de ajutor social prevăzute la punctul 1 se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare 
pentru elevii prevăzuţi la art. 13 din Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele situaţii:  

a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt 
corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au acumulat cel mult 10 absenţe 
nemotivate/ semestru; 

b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în 
liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ 
preuniversitar de stat; 

c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 
 Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind 
situația numerică a burselor pentru semestrul II - an școlar 2021 – 2022 cu nr. 4320 din data de 
01.03.2022, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2696 din data de 
02.03.2022, pentru semestrul II an școlar 2021 – 2022 nu există burse de performanță și burse de 
excelență. 
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 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art 196 
alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al 
Sectorului 6 prezentul proiect prezentul proiect privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul 
acestora pentru semestrul II an şcolar 2021 – 2022 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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