
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind modificarea HCLS 3 nr. 480/15.10.2019 privind aprobarea numărului de burse şi 

cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în semestrul I al anului şcolar 2019-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţa ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 714451/CP/18.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.699484/06.11.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură;
- Adresa nr.700513/07.11.2019 a Direcţiei învăţământ Cultură - Serviciul Administrare Unităţi de 

învăţământ.
In conformitate cu prevederile:

- Art. 82 alin.(l) şi alin.(2) şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 38/07.01.2019, pentru modificarea şi completarea Legea Educaţiei Naţionale numărul 
1/ 2011.

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;

- HGR nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de 
studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care 
se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020.

- Ordinului MECTS nr. 3470/7.03.2012 şi 3480/2018 privind modificarea şi completarea Anexei 
la Ordinul nr. 5576/2011.

- HCLS 3 nr. 480/15.10.2019 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora 
acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti în semestrul I al anului şcolar 2019-2020

Luând în considerare:
- Solicitările primite din partea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat privind modificarea 

numărului de burse aprobat pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 ( Şcoala Gimnazială 
nr. 67- adresa nr. 1054/22.10.2019, Şcoala Gimnazială nr. 78 - adresa nr. 783/08.10.2019, Şcoala 
Gimnazială nr. 149 - adresa nr. 930/23.10.2019, Şcoala Gimnazială Alexandru I. Cuza - adresa 
nr. 1371/21.10.2019 şi Liceul Teoretic Benjamin Franklin -  adresa 15876/23.10.2019);

- Avizul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret;
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor.
în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi art 166 alin. (2) lit. (1) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ,



HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Hotărârea nr. 480/15.10.2019 a Consiliului Local Sector 3 referitoare la numărul de burse 
şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 
al Municipiului Bucureşti în semestrul I al anului şcolar 2019-2020, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:
” Se aprobă un număr total de 12.531 burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, în semestrul 1 al 
anului şcolar 2019 -  2020, după cum urmează: ”

2. La articolul 1 pct. 1 litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”a) Burse de performanţă în număr de 320, în cuantum de 200 lei lunar”.

3. La articolul 1 pct. 1 litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”b) Burse de merit-etape judeţene-olimpiade/concursuri şi compeliţii/concursuri cultural 
artistice în număr de 55, în cuantum de 100 lei lunar”.

4. La articolul 1 pct. (1) litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”c) Burse de ajutor social în număr de 883, în cuantum de 150 lei lunar”.

5. La articolul 1 pct. (2) litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”e) Burse de merit-etape judeţene-olimpiade/concursuri şi competiţii/concursuri cultural 
artistice în număr de 67, în cuantum de 100 lei lunar”.

6. La articolul 1 pct. (2) litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”f) Burse de studiu în număr de 224, în cuantum de 150 lei lunar".

7. La articolul 1 pct. (2) litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”g) Burse de ajutor social în număr de 810, în cuantum de 150 lei lunar”.

8. La articolul 1 pct. (3) litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”g) Burse de studiu în număr de 462, în cuantum de 300 lei lunar”.

9. La articolul 1 pct. (3) litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”h) Burse de ajutor social în număr de 1280, în cuantum de 300 lei lunar”.

Art.H. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 480/15.10.2019, rămân neschimbate.

Art.IH. Numărul total de burse şi cuantumul acestora aprobate prin HCLS3 nr. 480/15.10.2019, 
inclusiv modificările aduse prin prezenta hotărâre, sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.IV. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia învăţ 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de ducere la îndeplini: 
prezentei hotărâri.
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ANEXĂ la HCLS3 nr.

Numărul total de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, 

în semestrul I al anului şcolar 2019 -  2020

(1) Pentru elevii din ciclul primar:
a) Burse de performanţă în număr de 320, în cuantum de 200 lei lunar;
b) Burse de merit-etape judeţene-olimpiade/concursuri şi competiţii/concursuri cultural artistice în 

număr de 55, în cuantum de 100 lei lunar;
c) Burse de ajutor social în număr de 883, în cuantum de 150 lei lunar.

(2) Pentru elevii din ciclul gimnazial:
a) Burse de performanţă în număr de 263, în cuantum de 200 lei lunar;
b) Burse de merit -  media generală 8,50- 8,99înnum ărde 1018, în cuantum de 100 lei lunar;
c) Burse de merit -  media generală 9,00- 9,49 în număr de 1385, în cuantum de 120 lei lunar;
d) Burse de merit -  media generală 9,50-10,00 în număr de 2779, în cuantum de 140 lei lunar;
e) Burse de merit-etape judeţene-olimpiade/concursuri şi competiţii/concursuri cultural artistice în 

număr de 67, în cuantum de 100 lei lunar;
f) Burse de studiu în număr de 224, în cuantum de 150 lei lunar;
g) Burse de ajutor social în număr de 810, în cuantum de 150 Iei lunar.

(3) Pentru elevii din ciclul liceal:
a) Burse de performanţă în număr de 89, în cuantum de 400 lei lunar;
b) Burse de merit -  media generală 8,50-8,99 în număr de 1193, în cuantum de 200 lei lunar;
c) Burse de merit -  media generală 9,00-9,49 în număr de 1133, în cuantum de 220 lei lunar;
d) Burse de merit -  media generală 9,50-9,99 în număr de 506, în cuantum de 240 lei lunar;
e) Burse de merit - etape judeţene-olimpiade/concursuri şi competiţii/concursuri cultural 

artistice media în număr de 56, în cuantum de 200 lei lunar;
f) Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul şcolar 2018-2019 cu media generală 10,00 în 

număr de 8, în cuantum de 1000 lei lunar;
g) Burse de studiu în număr de 462, în cuantum de 300 lei lunar;
h) Burse de ajutor social în număr de 1280, în cuantum de 300 lei lunar.

Numărul total de burse - 12.531
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 480/15.10.2019 

referitoare la numărul de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 

al Municipiului Bucureşti în semestrul I al anului şcolar 2019-2020

Având în vedere necesitatea sprijinirii elevilor din Sectorul 3 cu rezultate bune 
în procesul educaţional sau cu rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare, 
precum şi a elevilor cu probleme de sănătate sau venituri mici în familie, se impune 
acordarea de burse, conform Metodologiei aflate în vigoare.

Prin Hotărârea nr. 480/15.10.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat 
numărul de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în semestrul I al anului 
şcolar 2019-2020.

Urmare a modificărilor intervenite în listele referitoare la olimpiadele şi 
concursurile naţionale, precum şi competiţiile /concursurile pentru care se acordă 
bursele de performanţă, în anul şcolar 2019-2020, liste care au fost transmise de către 
ISMB în data de 01.10.2019, un număr de 5 unităţi de învăţământ, a solicitat 
modificarea numărului de burse acordate, în sensul reîncadrării unor burse, de la burse 
de merit la burse de performanţă, modificare necesară ca urmare a unor erori 
materiale sau omitere din situaţiile trimise iniţial.

Astfel, numărul total de burse acordate, pentru semestrul I al anului şcolar 
2019-2020, se suplimentează cu 46 burse, de la 12485 burse la 12531 burse.

Ţinând cont de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 
699484/06.11.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură - Serviciul Administrare Unităţi de 
învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local ai Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.

scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, prinlr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.iv
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Nr. 699484/06.11.2019

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 
480/15.10.2019 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate 

elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti în semestrul 1 al anului şcolar 2019-2020

După aprobarea H.C.L.S. 3 nr. 480/15.10.2019 privind necesarul de burse pentru 
semestrul I al anului şcolar 2019-2020, un număr de 5 unităţi de învăţământ solicită modificarea 
numărului de burse aprobate, după cum urmează:

Şcoala Gimnazială nr. 67, prin adresa cu nr. 1054/22.10.2019, solicită reîncadrarea unui 
număr de 7 burse de la ciclul primar, de la burse de merit la burse de performanţă, ca urmare a 
adresei trimise de ISMB în data de 01.10.2019, referitoare la Lista olimpiadelor şi concursurilor 
naţionale, precum şi lista competiţiilor /concursurilor pentru care se acorda bursele de 
performanţă, în anul şcolar 2019-2020;

- Şcoala Gimnazială nr. 78, prin adresa nr. 783/08.10.2019, retrimisă cu nr. 834/22.10.2019, 
solicită diminuarea numărului de burse aprobate cu un număr de 3 burse;

- Şcoala Gimnazială nr. 149, prin adresa cu nr. 830/23.10.2019, solicită suplimentarea 
numărului de burse cu 1 bursă de merit, pentru ciclul gimnazial, ca urmare a transferului unui 
elev de la altă şcoală;

- Şcoala Gimnazială "Alexandru loan Cuza", prin adresa cu nr. 1371/21.10.2019, solicită 
reîncadrarea unui unui număr de 21 burse de la ciclul primar, de la burse de merit la burse de 
performanţă, ca urmare a a unei erori materiale;

- Liceul Teoretic "Benjamin Franklin”, prin adresa nr. 15876/23.10.2019, solicită pentru 
ciclul liceal, suplimentarea cu 30 burse de ajutor social şi 18 burse de studiu, ca urmare a 
omiterii acestora din adresa trimisă iniţial;

Luând în considerare:
>  Prevederile Legii nr. 38/07.01.2019, care modifică art. 82 alin. 1 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, astfel: "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."

>  Prevederile Ordinului nr. art. 3470/2012 şi 3480/2018, pentru modificarea anexei la 
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011,

>  HCLS 3 nr. 480/15.10.2019, privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul 
acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti în semestrul I al anului şcolar 2019-2020

>  Solicitările unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, prezentate în cadrul acestui 
raport de specialitate.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unor terţi in baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://WWW.primarie3.rO
mailto:inwatamant@primarie3.r0
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Propunem aprobarea următorului proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr, 
480/15.10.2019 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor 
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în 
semestrul I al anului şcolar 2019-2020, după cum urmează:

1) La articolul 1 aliniatul (1) - Pentru elevii din ciclul primar: litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

”a) Burse de performanţă în număr de 320, în cuantum de 200 lei lunar”.

2) La articolul 1 aliniatul (1) - Pentru elevii din ciclul primar: litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

”b) Burse de merit-etape judeţene-olimpiade/concursuri şi competiţii/concursuri 
cultural artistice în număr de 55, în cuantum de 100 lei lunar.

3) La articolul 1 aliniatul (1) - Pentru elevii din ciclul primar: litera c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

”c) Burse de ajutor social în număr de 883, în cuantum de 150 lei lunar”.

4) La articolul 1 aliniatul (2) - Pentru elevii din ciclul gimnazial: litera e) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

”e) Burse de merit-etape judeţene-olimpiade/concursuri şi competiţii/concursuri 
cultural artistice în număr de 67, în cuantum de 100 lei lunar.

5) La articolul 1 aliniatul (2) - Pentru elevii din ciclul gimnazial: litera f) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

”f) Burse de studiu în număr de 224, în cuantum de 150 lei lunar.

6) La articolul 1 aliniatul (2) - Pentru elevii din ciclul gimnazial: litera g) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

”g) Burse de ajutor social în număr de 810, în cuantum de 150 lei lunar.

7) La articolul 1 aliniatul (3) - Pentru elevii din ciclul liceal: litera g) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

”g) Burse de studiu în număr de 462, în cuantum de 300 lei lunar.

8) La articolul 1 aliniatul (3) - Pentru elevii din ciclul liceal: litera h) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

”h) Burse de ajutor social în număr de 1280, în cuantum de 300 lei lunar.

Numărul total de burse acordate, pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020, 
se suplimentează cu 46 burse, de la 12485 burse la 12531 burse, cf. Anexei la prezenta hotărâre.

2



1



STR. MAGNETULUI NR 1-3 SECTOR 3 
TKL/FAX 021.256.00.40

Nr 1 0 5 4 /2 2 .1 0 .2 0 1 9

CĂTRE,
PRIM ĂRIA SECTORULUI 3 
D irecţia Invatamant -  Cultura

Prin prezenta,urmare a A dresei dum neavoastră nr 674014/21 .10 .2019  prin care se  
aproba numărul de burse si cuantumul acestora, va solicitam  sa reincadrati bursele de la 
ciclul primar, de la burse de m erit, la  b u rse d e perform anta conform  art 6 din OM EN  
5576/2011, in  concordanta cu adresa nr 933/30 .09 .2019- REVENIRE din data de 
02 .10 .2019 .

M enţionam  ca in data de 01 .10 .2019  , ISM B a transmis in reţea o alta adresa a 
m inisterului, cu privire la criteriile de acordare a bu rselor, in care erau m odificate articolele  
referitoare la bursa de performanta, drept pentru care s-au m odificat toate solicitările  
transm ise deja de noi către C onsiliu l L ocal sector 3.

M ulţumim

DIRECTOR
Prof.N icoles ilena

Secretar, 
Ghita Adriana



ŞCOALA GIMNAZIALA NR 67
SECTOR 3 BUCUREŞTI

CĂTRE,
PRIMĂRIA SECTOR 3

Nr 933/30.09.2019

1 & J £ N Î £ £

Direcţia Invatamant
Având in vedere Odinul Nr.3470 din 07.03.2012 privind modificarea anexei la 

OMECTS nr.5576/2011 privind Aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din invatamantul preuniveristar de stat emis de Ministerul Educaţiei,Cercetării,Tineretului si 
Sportului si publicat in MO nr.172 din 16 martie 2012 va transmitem situaţia cu numărul total 
de burse care se vor acorda in semestrul I anul şcolar 2019-2020 conform criteriilor stabilite 
prin acest ordin.

Tipul bursei
Anexa -Ordin 

5576/20X1 cf. 
articol..

Număr total de burse care se vor acorda conform criteriilor stabilite prin:
1.0MECT5 5576/2011 modificat prin OMECTS 3470/ 07.03.2012 si Ordinul MEN nr 
3480/26.03.2018
2.Legea nr 38/17.01.2019, care modifica si completează legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011.

. 'v Invatamant Invatamant Invatamant liceal
primar gimnazial sectorul 3 si frecventează in sectorul 3 si

| Burse de 
| performanta

Art 6-alinl
Art 6-alin2 7
Art 6-aiin3

1 8.50-8.99 25 8,50-8.99 0 8.50-8.100 0
Art.8alin l,lita ) NU este cazul 9.00-9.49 18 9.00-9.49 0 9.00-9.50 0

Burse de merit 9.50-10.00 28 9.50-10.00 0 9.50-10.01 0
Art.8 alin l,lit b) 8.50-8.100 8.50-8.100 0 8.50-8.101 0
Art.8 alin l,lit  c) 8.50-8.101 8.50-8.101 0 8.50-8.102 0

Burse de 
studiu Art 9- alin 1 NU este cazul

Media> 7.00 
purtare 10 16 Media> 7.00 

purtare 10 0 Media> 7.00 
purtare 10 0

Art 13,alin l,lit a) 3 5 0 0
Burse de Art 13,alin l,lit  b) 1 0 0

ajutor social Art 13,alin l,l!t c) 25 21 0 0
. Art 16- alin i . 0 0
Număr burse 

/ciclu de 
invatamant 36 113 0 0

Număr total 
| burse acordate l 149

Director, Secretar 
Ghita Adriana 
Semnătură



ŞCOALA GIMNAZIALA N R .78 NR. 783 /08.10.2019

SOS. GĂRII CATELU NR.50 r e  Nr. 834/22.10.2019
SECT.3, BUCUREŞTI 
TEL. FAX 021-2563261

CĂTRE- PRIMĂRIA SECTOR 3-DIRECTIA INVATAMANT 
SOLICITARE BURSE SEM 5 AN SC.2019-2020

Tipul bursei
Anexa -OrdlnS576/2011, 
cf.Art.....

Număr total de burse care se vor acorda conform criteriilor 
stabilite: 1) Ordinul MECT5 5576/2011, modificat sl completat 
prin Ordinul MECTS 3470/07.03.2012 si Ordinul MEN 
nr.3480/26.03.2018
2) Leg nr.38/17,012019, care modifica sl completează 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

Invatamanat PRIMAR Invatamant GIMNAZIAL

Bursa de 
performaîiata

Art.fi, alin 1. a}
Art.6, alin i.b)
Art.6, alin 1. c) 1 2

Bursa de merit Art.S, alin 1, îlt.a)
Nu este cazul

8.50-8.99 30
9.00-9.49 20
9.5C--10

Art.8, alln.l, Jiî.b) 0 0 0

Art.8, alln.l, Ut.e) .  . .  « _  . C 0

Bursa de studiu
- - i

Art.9, alin 1 Nu este cazul
media > 7,00 
Purtare=10 13

Art.13, alln.l, iit.a) 5 j 4
[Burse de ajutor Art,l3, ailn.l, ilt.b) 0 0
îsocte! Art. 13, alln.l, llt.c) 11 j 12

Artlfi, alln.l
[Număr burse /ciclu Invatamant 17 f  203

[Număr total de burse acordate ________________________120________________________

DIRECTOR,
ROF. AURELIA MANACHE

SECRETAR, 
Popescu Natalla



MmsterulEducaith Naţionale

"Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 28856”

Nr. 930 /23.10.2019

Către,

Primăria Sectorului 3 Bucureşti -  Direcţia învăţământ

Ca urmare a transferului Nr.470/RUT/07.10.2019pentru elevului Constantin Andrei Ştefan, 

clasa a Vl-a, de la Şcoala Gimnazială Nr.195, transfer de primire aprobat în CA cu data de 

08.10.2019, vă rugăm să ne aprobaţi actualizarea numărului de elevi cu 1 la bursa de merit în 

cuantum de 100 lei/lunar, ciclu gimnazial, începând cu data de 08.10.2019.

Secretar Şef,

Trăit Simionescu Irina

Aleea Perişorii nr. 4, Sector 3, 
032552, Bucureşti 

Tel: +40(0)21 345 19 85 
scoaiagimnaziala 149fSlemaiI.com



ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” 
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14 
SECTOR 3 BUCUREŞTI

NR. 1371/21.10.2019

Către,
Primăria Sector 3 
Direcţia Invatamant-Cultora

Având in vedere adresa nr 674014/21.10.2019, prin care ne comunicaţi cuantumul si 

numărul de burse acordate elevilor din cadrul unitarii noaste in anul şcolar 2019-2020 semestrul 

I, va aducem Ia cunoştinţa ca exista o eroare materiala, drept pentru care cerem îndreptarea 

acesteia tinandu-se cont de adresa nr. 1236/01.10.2019.

DIRECTOR,



ŞCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU IOAN CUZA 
SECTOR 3 BUCUREŞTI 
Tel/Fax 021.32439.70 Nr, 1263/01.10.2C19

SITUAŢIE NUMĂR TOTAL BURSE 5EMESTRULI AN ŞCOLAR 2019-2020

TIPUL BURSEI
Anexa - Ordin 

5576/2011 C 
Articol...

Numartotal de burse care se vor acorda conform criteriilor stabilite prin:
1) Ordinul MECTS 5576/2011, modificat si completat prin Ordinul MECTS 
3470/07.03.2012 sl Ordinul MEN nr. 3480 din 26.03,2018
2] Legea nr. 38/1701.2019, care modifica sl completează Legea Educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011

Invatamant
primar

Invatamant
gimnazial Invatamant liceal

A rt 6, alin. 1, lit. a)

performanta Art. 6, alin. 1, Ut. b)
Art. 6, alin. 1, lit. c) 21 8

8,50-8,99 34 8,50-8,99

Art. 8, alin. 1, Ut. a)
9,00-9,49 39 9.00-9,49

Bursa de merit
Nu este cazul

119
9,50-9.99

9,50-10,00
Media generaia=iO

A rt 8, alin. 1, litb ]
Art 8. alin. 1, Ut. c)

Bursa studiu Art. 9 • alin 1 Nu este cazul Media > 
7,00
Purtare -10

7
Media >  7,00 Purtare - 
10

irt. 13, alin. 1, lit  a) 17 8
Bursa de ajutor irt  13, alin. 1, lit. b)
social r t  13, alin. 1, lit. c) 9 12

tLrt. 1 6 -a lin i 1

Număr burse/cldu Invatamant 47 228
TOTAL -BURSE ACORDATE 275

DIRECTOR, 
PETRESCU ELENA



Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”
Str. Pictor Gh. Tattarascu nr. 1, Sector 3, Bucureşti 
Tel: 021.324.48.90; 021.324.30.10, Fax: 021.324.53.20 
Em ail: bf_highschool@yahoo.com

Către,

Primăria Sectorului 3 

D irecţia Invatamant

Prin prezenta va aducem  la  cunoştinţa ca dintr-o eroare tehnica s i umana, au 

fost om ise din “Situaţia burselor pe sem estrul I, al anului şcolar 2019-2020” un 

număr de:

30 burse pentru transport 

18 burse de studiu

V a rugam sa le  includeţi in bugetul aferent anului in  curs.

V a mulţumim

DIRECTOR CONTABIL SEF

POPESCU V I p ^ A  GABRIELA VIORICA MUZICA

mailto:bf_highschool@yahoo.com


Liceul Teoretic "BENJAMIN FRANKLIN'* Ut. 15876/23.10.201»
Str. Gheorghe fattarascu Nr.1
Sector 3, Bucureşti - ' : '
Te!. 021.324 48 30 • Fax 02" .324 63.20 .

' CĂTRE
PRIMAR !A SECTORULUI 3
DIRECŢIA MVATAiviANT

Situaţia burselor pe semestrul I. al anului şcolar 2010-2020

Tipul but***
Anexa-Ordirt ■ 
5576/2011 
Cf.Artlcol...

Număr total de burse care se vor scoroa conform criteriilor stabilite arin .
1) O rd in u l  MECTS 5576/2011 modificat si comcietat prin Ordinul MECTS

5470 1 0 7  03 2012 şi Ordinul MEN nr. 3480/26,03.2018
2) Legea nr.38/17.01.2019, care modifica 6i completează Legea Educaţiei

Naţionale nr 1/20*1

Invatamant
primar

invatamant
gimnazial ; Invatamant liceal

Surse de 
performanta

Art. 3-alin 1.a) . 1
Art.6-aJin 1.b>

Art. f  e l f  1 ,c) • — •" ■■ 5

Burse de 
merit

Art. 8 -alin 1 Mt a Nn este cazul

8,50-8,39 — ' 8,50-8,99 129
9.00-9,49 9,00-9.49 101

9,50-10 — 9,50-10 14

Art.8- altn.1, Bt b olimpiade 4
Art.8- alin,1, tît c Msportiv

Burse de 
studiu

Art 9 -alin, 1 Nu este căzui M«#a>700
Puitara-10 -

. Wedls>?,<)0 
BuriSfţ»10 18

Burse de 
ajutor social

_ ____ _ i

Art T3 - aHn.'t, lft a orfanl+medica
i« ■ : -  ■ 2 0

Art.13-aiin.1.iit. b transport 45 V
Art.13-alint, lit c venit mfc -  •- 1 3 ....:
A rt16-alini !

Număr b u rse! cfcîu învăţământ
- l

350
TOTAL -  BURSE 

ACORDATE ' 350 .

Director, /. Secretar,

prof V,onca Gabrela Popescu Cârr<eciu Vaieria



PRI  M Ă R I A
SECTORULUI <

S U C I I  R E S T

d i r e c ţ i a  Î n v ă ţ ă m A n t  c u l t u r ă

S E R V IC IU L  A D M IN IS T R A R E  U N IT Ă Ţ I D E ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T  
Ş l R E LA Ţ II CU  U N IT Ă Ţ IL E  D E C U L T

www.prîmariej.ro
TELEFON (004 Q2i)  326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL fnvatamant@primarie3.ro 

Şos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, Bucureşti

Către,

Nr. 700513/07.11.2019

Cabinet Primar

In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă tra n s riîk ^ ^  
propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

1) privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 480/15.10.2019privind aprobarea 
numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în 
semestrul I  al anului şcolar 2019-2020

Anexat, vă transmitem documentele însoţitoare aferente: 
Raportul de specialitate 
Referatul de aprobare 
Proiectul de hotărâre
Anexe -  Adresele primite de la 5 unităţi de învăţământ

Director executiv 
Mihaela Nagy

Ijunct,
canu

întocmit: Dan Vasile

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteti exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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mailto:fnvatamant@primarie3.ro

