
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile  
de învățământ preuniversitar din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu Gâdiuță, 
Nota de fundamentare a Administrației Școlilor Sector 6 nr. 12691 din data de 14.10.2022 și Raportul 
de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 48789/25.10.2022, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1,                 
nr. 4 și nr. 5; 
 Ținând seama de: 

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

- Hotărârea Guvernului României nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023, și pentru 
stabilirea termenelor de plată a acestora; 

- Ordinul Ministerului Educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învățământul preuniversitar; 

- adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind situația numerică a 
burselor pentru anul școlar 2022 – 2023 nr. 28585 din 18.10.2022, înregistrată la Administrația 
Școlilor Sector 6 cu nr. 12833 din 18.10.2022; 

 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 numărul burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ 
preuniversitar din Sectorul 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă cuantumul burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ 
preuniversitar din Sectorul 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023, după cum 
urmează: 

a) 500 de lei/lună, pentru bursa de performanţă; 
b) 200 de lei/lună, pentru bursa de merit; 
c) 300 de lei/lună, pentru bursa de studiu; 
d) 260 de lei/lună, pentru bursa de ajutor social; 
e) 1000 lei - o dată pe an, bursa de ajutor social ocazional. 
Art. 3. (1) Pentru bursele de performanță menționate la art. 7, punctele b) și d) din Anexa 

Ordinului nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar și acordate elevilor care s-au calificat în loturile de pregătire organizate       
de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale și elevii care au obținut locurile I, II sau III 
la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României, bursa de 
performanță menționată la Art. 2 se majorează cu 500 de lei/lună, cuantumul total lunar/elev ajungând 
la 1000 lei. 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



              
 

 
(2) Pentru bursele de merit menționate la art. 10, literele a) și b) din Anexa Ordinului                 

nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar acordate elevilor care au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat 
cel mult 20 de absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a și 
elevii care au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au 
acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a, 
primele 15% dintre acestea, în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare nivel de clasă din fiecare 
unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, se majorează cu 400 lei/lună, cuantumul 
total lunar/elev ajungând la 600 lei. 
            (3) 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 Sectorul 6, reprezintă un 
număr cu zecimale acesta se rotunjește la următorul număr în ordine crescătoare. 
            (4) 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. 
 Art. 4.  (1) Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 5379/2022 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar, pentru actualizarea numărului burselor, pe întreg parcursul anului școlar 2022 – 2023, 
unitățile de învățământ din Sectorul 6 al Municipiului București vor transmite lunar, în scris, lista 
modificărilor survenite, pe fiecare tip de bursă în parte, până pe data de 05 a lunii pentru luna 
anterioară. 
            (2) Numărul burselor se poate modifica doar în condițiile menționate de Ordinul                 
Ministerului Educației nr. 5379/2022, iar elevii care beneficiază de majorarea prevăzută la art. 3               
alin. 2-4 rămân aceiași pe tot parcursul anului școlar 2022-2023. 
 Art. 5. Bursele școlare se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, conform 
prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim               

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

învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022 - 2023, și pentru 

stabilirea termenelor de plată a acestora. 
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală 

Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Școlar                 
al Municipiului București Sector 6 și unitățile școlare din Sectorul 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 compententă,                 
în termenul prevăzut de lege. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ  

                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                                          din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                                    Secretarul general al Sectorului 6,  
 
                                                                                                                 Demirel Spiridon 
 
 
 
 
Nr.: 276        
Data: 31.10.2022 
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Total număr de elevi din care: 37531
Tipul bursei

A. Bursa de performanță 233

B. Bursa de merit 6778

C. Bursa de studiu 402

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 2946

a) cu venituri mici 916

b) orfani 1018

c) medicale 1003

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

9

E. Burse de ajutor ocazional 30

Total (A+B+C+D+E) 10389

Total număr de elevi din care: 573
Tipul bursei

A. Bursa de performanță 3
B. Bursa de merit 93
C. Bursa de studiu 5
D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 32
a) cu venituri mici 4
b) orfani 15
c) medicale 13

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 133

Total număr de elevi din care: 1752
Tipul bursei

A. Bursa de performanță 13
B. Bursa de merit 388
C. Bursa de studiu 3
D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 53
a) cu venituri mici 10
b) orfani 19
c) medicale 24
d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 457

Total număr de elevi din care: 910
Tipul bursei

A. Bursa de performanță 1
B. Bursa de merit 130
C. Bursa de studiu 8
D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 74
a) cu venituri mici 16
b) orfani 23
c) medicale 35
d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 213

                                          ANEXĂ
                                  la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 276/31.10.2022

Numărul burselor școlare pe unități de învățământ și tipuri, pentru anul școlar 2022-2023, 
învățământ preuniversitar, Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

1
Şcoala Gimnazială 
"Adrian Păunescu"

TOTAL SECTOR 6

2
Şcoala Gimnazială 

"Constantin Brâncuşi"

3
Şcoala Gimnazială "Ion 

Dumitriu"



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 1019

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 7

B. Bursa de merit 224

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 35

a) cu venituri mici 1

b) orfani 21

c) medicale 13

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional 1

Total (A+B+C+D+E) 267

Total număr de elevi din care: 614

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 6

B. Bursa de merit 108

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 59

a) cu venituri mici 30

b) orfani 18

c) medicale 11

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 173

Total număr de elevi din care: 1708

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 11

B. Bursa de merit 367

C. Bursa de studiu 13

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 98

a) cu venituri mici 28

b) orfani 24

c) medicale 46

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 489

4
Școala Gimnazială 

„Orizont"

5
Şcoala Gimnazială 

"Regele Mihai I"

6
Școala Gimnazială 

„Regina Maria"



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 770

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit 38

C. Bursa de studiu 14

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 71

a) cu venituri mici 21

b) orfani 33

c) medicale 17

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional 9

Total (A+B+C+D+E) 132

Total număr de elevi din care: 1628

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 9

B. Bursa de merit 320

C. Bursa de studiu 11

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 96

a) cu venituri mici 15

b) orfani 37

c) medicale 44

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional 6

Total (A+B+C+D+E) 442

Total număr de elevi din care: 606

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 17

B. Bursa de merit 123

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 84

a) cu venituri mici 32

b) orfani 25

c) medicale 27

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 224

7
Şcoala Gimnazială 

"Sfânta Treime"

8
Şcoala Gimnazială 
"Sfântul Andrei"

9
Școala Gimnazială 

„Sfântul Calinic de la 
Cernica”



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 652

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 2

B. Bursa de merit 122

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 38

a) cu venituri mici 8

b) orfani 18

c) medicale 12

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional 2

Total (A+B+C+D+E) 164

Total număr de elevi din care: 923

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 6

B. Bursa de merit 176

C. Bursa de studiu 4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 42

a) cu venituri mici 11

b) orfani 12

c) medicale 19

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 228

Total număr de elevi din care: 1650

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 7

B. Bursa de merit 348

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 110

a) cu venituri mici 39

b) orfani 28

c) medicale 43

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 465

10
Şcoala Gimnazială 

"Sfinţii Constantin și 
Elena"

11 Şcoala Gimnazială nr. 59

12
Şcoala Gimnazială nr. 

117



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 973

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 1

B. Bursa de merit 139

C. Bursa de studiu 3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 52

a) cu venituri mici 15

b) orfani 17

c) medicale 20

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 195

Total număr de elevi din care: 298

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit 15

C. Bursa de studiu 8

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 126

a) cu venituri mici 118

b) orfani 3

c) medicale 5

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 149

Total număr de elevi din care: 1267

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 7

B. Bursa de merit 226

C. Bursa de studiu 3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 51

a) cu venituri mici 8

b) orfani 21

c) medicale 22

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 287

13
Şcoala Gimnazială nr. 

142

14
Şcoala Gimnazială nr. 

153

15
Şcoala Gimnazială nr. 

156



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 253

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit 3

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 70

a) cu venituri mici 70

b) orfani

c) medicale

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 73

Total număr de elevi din care: 487

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 1

B. Bursa de merit 70

C. Bursa de studiu 3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 50

a) cu venituri mici 17

b) orfani 27

c) medicale 6

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 124

Total număr de elevi din care: 379

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit 43

C. Bursa de studiu 6

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 38

a) cu venituri mici 19

b) orfani 11

c) medicale 8

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 87

16
Şcoala Gimnazială nr. 

161

17
Şcoala Gimnazială nr. 

163

18
Şcoala Gimnazială nr. 

167



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 360

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit 9
C. Bursa de studiu 11
D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 80

a) cu venituri mici 54

b) orfani 16

c) medicale 10

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 100

Total număr de elevi din care: 997

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 4

B. Bursa de merit 203

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 94

a) cu venituri mici 32

b) orfani 34

c) medicale 28

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 301

Total număr de elevi din care: 1428

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 5

B. Bursa de merit 426

C. Bursa de studiu 2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 52

a) cu venituri mici 8

b) orfani 22

c) medicale 22

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 485

19
Şcoala Gimnazială nr. 

168

20
Şcoala Gimnazială nr. 

169

21
Şcoala Gimnazială nr. 

197



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 807

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 2

B. Bursa de merit 109

C. Bursa de studiu 3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 57

a) cu venituri mici 23

b) orfani 15

c) medicale 19

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional 3

Total (A+B+C+D+E) 174

Total număr de elevi din care: 1109

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 3

B. Bursa de merit 182

C. Bursa de studiu 11

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 65

a) cu venituri mici 14

b) orfani 34

c) medicale 17

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 261

Total număr de elevi din care: 757

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 7

B. Bursa de merit 104

C. Bursa de studiu 1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 61

a) cu venituri mici 19

b) orfani 17

c) medicale 25

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 173

22
Şcoala Gimnazială nr. 

206

23
Şcoala Gimnazială nr. 

279

24
Şcoala Gimnazială nr. 

309



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 607

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 3

B. Bursa de merit 106

C. Bursa de studiu 3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 61

a) cu venituri mici 32

b) orfani 13

c) medicale 16

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional 3

Total (A+B+C+D+E) 176

Total număr de elevi din care: 913

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 3

B. Bursa de merit 160

C. Bursa de studiu 30

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 76

a) cu venituri mici 10

b) orfani 50

c) medicale 16

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 269

Total număr de elevi din care: 1227

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 16

B. Bursa de merit 704

C. Bursa de studiu 10

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 69

a) cu venituri mici 9

b) orfani 33

c) medicale 27

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional 2

Total (A+B+C+D+E) 801

25
Şcoala Gimnazială nr. 

311

26
Colegiul Economic 

"Costin C. Kiriţescu"

27
Colegiul Naţional "Elena 

Cuza"



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 959

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 12

B. Bursa de merit 765

C. Bursa de studiu 11

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 45

a) cu venituri mici 4

b) orfani 22

c) medicale 19

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 833

Total număr de elevi din care: 931

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 39

B. Bursa de merit 166

C. Bursa de studiu 25

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 88

a) cu venituri mici 24

b) orfani 45

c) medicale 10

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 318

Total număr de elevi din care: 1264

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 6

B. Bursa de merit 201

C. Bursa de studiu 30

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 93

a) cu venituri mici 24

b) orfani 30

c) medicale 39

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional 1

Total (A+B+C+D+E) 331

28
Colegiul Naţional 
"Grigore Moisil"

29
Liceul cu Program 

Sportiv "Mircea Eliade"

30
Liceul Teoretic "Eugen 

Lovinescu"



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 1604

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 9

B. Bursa de merit 258

C. Bursa de studiu 31

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 92

a) cu venituri mici 40

b) orfani 25

c) medicale 27

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 390

Total număr de elevi din care: 834

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 7

B. Bursa de merit 121

C. Bursa de studiu 28

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 71

a) cu venituri mici 23

b) orfani 25

c) medicale 23

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 227

Total număr de elevi din care: 831

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit 7

C. Bursa de studiu 2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 29

a) cu venituri mici 5

b) orfani 20

c) medicale 4

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 38

31
Liceul Teoretic "Marin 

Preda"

32
Liceul Teoretic "Tudor 

Vladimirescu"

33 Colegiul Tehnic "Carol I"



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 1405

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 3

B. Bursa de merit 41

C. Bursa de studiu 14

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 86

a) cu venituri mici 13

b) orfani 57

c) medicale 16

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 144

Total număr de elevi din care: 906

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 13

B. Bursa de merit 16

C. Bursa de studiu 24

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 98

a) cu venituri mici 27

b) orfani 52

c) medicale 19

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 151

Total număr de elevi din care: 1389

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit 16

C. Bursa de studiu 45

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 123

a) cu venituri mici 48

b) orfani 60

c) medicale 15

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 184

Colegiul Tehnic "Iuliu 
Maniu"

34
Colegiul Tehnic de Poştă 

și Telecomunicaţii 
"Gheorghe Airinei"

35
Colegiul Tehnic 

"Gheorghe Asachi"

36



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 690

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit 76

C. Bursa de studiu 13

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 65

a) cu venituri mici 8

b) orfani 42

c) medicale 15

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional 1

Total (A+B+C+D+E) 155

Total număr de elevi din care: 1012

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit 6

C. Bursa de studiu 8

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 37

a) cu venituri mici 13

b) orfani 19

c) medicale 5

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 51

Total număr de elevi din care: 698

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 5

B. Bursa de merit 161

C. Bursa de studiu 15

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 59

a) cu venituri mici 23

b) orfani 19

c) medicale 17

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional 2

Total (A+B+C+D+E) 242

37
Colegiul Tehnic "Petru 

Maior"

38
Liceul Tehnologic "Petru 

Poni"

39
Liceul Tehnologic "Sf. 

Antim Ivireanu"



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care: 168

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit 8

C. Bursa de studiu 4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 96

a) cu venituri mici 1

b) orfani 4

c) medicale 91

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 108

Total număr de elevi din care: 173

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d) 170

a) cu venituri mici

b) orfani 12

c) medicale 158

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 170

Total număr de elevi din care:

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 1

B. Bursa de merit

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d)

a) cu venituri mici

b) orfani

c) medicale

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 1

Școala Profesională 
Specială pentru Deficienţi 

de Auz "Sfânta Maria"

41
Şcoala Gimnazială 

Specială "Constantin 
Păunescu"

42 Liceul Teoretic "Atlas"

40



Nr. 
Crt.

Unitatea de învățământ INDICATOR TOTAL

Total număr de elevi din care:

Tipul bursei

A. Bursa de performanță 4

B. Bursa de merit

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a+b+c+d)

a) cu venituri mici

b) orfani

c) medicale

d) elevii din învățământul primar/gimnazial care sunt școlarizați 
în altă localitate

E. Burse de ajutor ocazional

Total (A+B+C+D+E) 4

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian Dubălaru

43
Liceul ''Româno-

Finlandez''


