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COMUNICAT DE PRESĂ 

privind aprobarea numărului de burse din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiului Alexandria, aferente semestrului II al anului şcolar 2020 – 2021

În cadrul ședinței Consiliului Local Alexandria, din data de 27.05.2021, s-a aprobat proiectul 
de hotărâre, inițiat de Primarul Victor Drăgușin, prin referatul de aprobare, cu privire la acordarea 
numărului de burse din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, 
aferente semestrului II al anului şcolar 2020-2021.

Menționăm că numărul de burse (performanţă/merit/ studiu şi de ajutor social) a fost aprobat 
în cadrul ședințelor din Consiliile de Administraţie pentru fiecare unitate de învățământ. În urma 
comunicării numărului de burse de către fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat, 
Primăria Municipiului Alexandria a elaborat proiectul de hotărâre în vederea acordării acestor burse,
care reprezintă o formă de stimulare a elevilor (bursa de performanță și de merit) și o formă de sprijin 
material (burse de studiu și burse sociale).

În anexa la H.C.L. https://www.alexandria.ro/wp-content/uploads/HCL-nr-burse-sem-2.pdf,  
aprobată în data de 27.05.2021, se regăsește situația burselor pentru semestrul II al anului școlar 
2020-2021, aferente fiecărei unități școlare.

Astfel, în semestrul II al anului școlar 2020-2021, vor fi acordate 3276 burse, în valoare totală 
de 4.512.000 lei, după cum urmează:

I.  2 burse de performanţă:  
- 1 bursă performanţă – 400 lei/ lună;
- 1 bursă performanţă – 200 lei/ lună.

II. 3025 burse merit:
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- 128 burse merit – 250 lei/ lună;
- 925 burse merit – 200 lei/ lună;
- 1117 burse merit – 150 lei/ lună;
- 23 burse merit – 130 lei/ lună;
- 277 burse merit – 120 lei/ lună;
- 4 burse merit – 110 lei/ lună;
- 551 burse merit – 100 lei/ lună.

III. 29 burse de studiu – 100 lei/lună;
IV. 220 burse de ajutor social – 100 lei/lună.

Vă reamintim că prin H.C.L. nr. 115/  23.04.2021 a fost aprobat cuantumul burselor acordate 
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente 
semestrului II al anului şcolar 2020 – 2021, pe care o regăsiți aici: https://www.alexandria.ro/wp-
content/uploads/HCL-115_23-apr-2021.pdf .

Întocmit,
Vîrban Liliana 
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