Comunicat de presă
(31 martie 2017)
12.271 de elevi primesc burse din partea Primăriei Sectorului 3 în semestrul al IIlea al acestui an școlar
Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat, în ședința din 29 martie, cuantumul și
numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,
pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017. În urma adoptării acestei hotărâri
un număr de 12.271 de elevi care învață în Sectorul 3 vor primi burse
de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social.
Din numărul total de burse, 8.362 sunt pentru învățământul primar și gimnazial,
iar 3.909 pentru învățământul liceal.
Pentru elevii ciclului primar și gimnazial:
• 672 de burse de performanță în cuantum de 200 lei lunar;
• 5.659 de burse de merit în cuantum de 100 lei lunar;
• 191 de burse de studiu pentru ciclul gimnazial în cuantum de 150 lei lunar;
• 1840 de burse de ajutor social în valoare de 150 lei.
Pentru elevii din ciclul liceal au fost acordate:
• 52 de burse de performanță în cuantum de 400 lei lunar;
• 655 de burse de ajutor social în cuantum de 300 lei lunar.
Pentru elevii din ciclul liceal care nu au domiciliul în Sectorul 3:
• 1468 de burse de merit în cuantum de 200 lei lunar;
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• 275 de burse de studiu în cuantum de 300 lei lunar.
Pentru elevii din ciclul liceal care au domiciliul în Sectorul 3:
• Opt burse de merit în cuantum de 1.000 de lei pentru elevii care au
absolvit anul școlar 2015-2016 cu media generală zece;
• 1.281 de burse de merit în cuantum de 400 de lei lunar;
• 170 de burse de studiu în cuantum de 400 de lei lunar.
Primăria Sectorului 3 acordă aceste burse în conformitate cu metodologia în
vigoare și în baza solicitărilor unităților de învățământ din sector. Prin acordarea
acestor burse le sunt recunoscute elevilor rezultatele bune în procesul educațional,
performanțele la olimpiade și concursuri școlare. De asemenea, elevii cu probleme de
sănătate sau cu venituri mici în familie sunt sprijiniți să depășească astfel de situații.
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