
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
 

            PROIECT 
                HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind cuantumul burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat din municipiul Craiova, în semestrul II al anului şcolar 2021- 2022 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 28.02.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.37478/2022, raportul nr.37480/2022 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.37741/2022 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune cuantumul burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat din municipiul Craiova, în semestrul II al anului şcolar 2021- 2022; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1094/2021 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 în anul şcolar 2021-2022, art.4 din Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei 
nr.5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat;   
 În temeiul art.129 alin.2 lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.a, art.139 
alin.3, lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă cuantumul burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat din municipiul Craiova, în semestrul II al anului şcolar 2021-2022, după 
cum urmează: 
a) bursa de performanţă, în cuantum de 500 lei; 
b) bursa de merit, în cuantum de 200 lei;  
c) bursa de studiu, în cuantum de 150 lei;   
d) bursa de ajutor social, în cuantum de 200 lei. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

                      INIŢIATOR,      AVIZAT, 
                         PRIMAR,       SECRETAR GENERAL, 
             Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.37478/18.02.2022  
 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor 

acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 

Municipiul Craiova în semestrul II al  anului şcolar 2021- 2022 

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei, nr. 

5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare, elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar 

de stat, nivel gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază lunar de burse de 

performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite 

în continuare burse iar elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de performanţă şi burse 

de ajutor social.   

Potrivit articolului unic alin. (2) din H.G. nr.1094/06.10.2021, în semestrul 

II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de 

merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de: 

- 500 lei pentru bursa de performanţă;   

- 200 lei pentru bursa de merit;   



- 150 lei pentru bursa de studiu;   

- 200 lei pentru bursa de ajutor social.   

 Având în vedere prevederile articolului unic alin. (2) din H.G. 

nr.1094/06.10.2021, art. 4, din Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 

5870/2021, cu modificările şi completările ulterioare, art.136, art.196, alin 1, lit. 

a, art. 240, alin.2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 

data de 28.02.2022 a proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului 

burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul 

Craiova în semestrul II al anului şcolar 2021- 2022. 

 

PRIMAR, 

       Lia - Olguţa Vasilescu 
 

 

 

 

 

 

                            ÎNTOCMIT, 

                      PT. DIRECTOR EXECUTIV, 

                    Vasilica Daniela Militaru             
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.37480/18.02.2022             

 

 

RAPORT 

privind aprobarea cuantumului burselor  

acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat  

din Municipiul Craiova în  semestrul II al anului şcolar 2021- 2022 

 
 
 
 

Având în vedere referatul de aprobare nr.37478/18.02.2022, 

 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu 

modificarile si completarile ulterioare, finanţarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat cuprinde finanţarea de bază, complementară şi suplimentară. 

Bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanţarea 

complementară. În conformitate cu Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 

5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare,  

elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel 

gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse 

de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social iar elevii înscrişi la cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de 

burse de performanţă şi burse de ajutor social.   
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Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii 

clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a 

calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.  

Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale. Autorităţile administraţiei publice locale pot suplimenta 

cuantumul minim garantat în Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2021 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 în anul şcolar 2021-2022, din bugetele proprii ale acestora. 

Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute la 

competiţiile şi concursurile organizate de Ministerul Educaţeiei, atestate prin 

documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul 

unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea 

dirigintelui, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens.  

Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute 

la învăţătură. Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza 

mediilor este revizuită semestrial. 

Bursele de merit obţinute în baza rezultatelor obţinute la olimpiade şi 

concursuri se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au 

obţinut rezultatele şi sunt atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii 

certificate conform cu originalul, la nivelul unităţii de învăţământ, de pe diplomele 

obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui, nefiind condiţionate de depunerea 

unei cereri în acest sens.  

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările 

intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.  
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Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din 

clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale 

învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.  

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia 

materială a familiei sau a susţinătorilor legali.  

Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social este revizuită 

semestrial, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale din 

semestrul I acei elevi care fac dovada încadrării în condiţiile prevăzute, prin 

raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii solicitării. 

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza 

certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul 

de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, 

fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.  

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a 

burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul 

de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui 

semestru.  

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de 

merit sau cu bursa de studiu.   

  Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de 

merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o 

aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai 

mare.   

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de 

studiu/merit/performanţă/ajutor social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură 

de protecţie socială.   

Pentru elevii din învăţământul liceal, filieră tehnologică, şi din învăţământul 

profesional, media semestrială avută în vedere pentru acordarea burselor de merit 
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şi de studiu se va calcula ca medie aritmetică, fără a se lua în calcul media pentru 

modulele ce se finalizează pe parcursul semestrului II.   

Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, 

etnia, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la 

organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la 

burse din alte surse sau oricare alte criterii discriminatorii.  

Prin H.C.L. nr.541/22.12.2021 au fost aprobate cuantumul şi numărul de 

burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul 

Craiova în semestrul I al  anului şcolar 2021- 2022, după cum urmează: 

- bursa de merit în cuantum de 110 lei;   

- bursa de studiu în cuantum de 100 lei;   

- bursa de ajutor social în cuantum de 100 lei.   

Potrivit articolului unic alin. (2) din H.G. nr.1094/06.10.2021, în semestrul II 

al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, 

de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de: 

- 500 lei pentru bursa de performanţă;   

- 200 lei pentru bursa de merit;   

- 150 lei pentru bursa de studiu;   

- 200 lei pentru bursa de ajutor social.   

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor articolului unic alin. 

(2) din H.G. nr.1094/06.10.2021, art. 4, din Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei 

nr. 5870/2021, cu modificările şi completările ulterioare, art.129, alin.2, lit. b, 

alin.4, lit.a, art.196, alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova 

aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat din Municipiul Craiova în semestrul II al anului şcolar 2021- 2022, după 

cum urmează: 

- bursa de performanţă în cuantum de 500 lei; 
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- bursa de merit în cuantum de 200 lei;  

- bursa de studiu în cuantum de 150 lei;   

- bursa de ajutor social în cuantum de 200 lei. 

 
 

 

Ordonator principal de credite delegat,  
Vasilica-Daniela Militaru 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

 

 
 
 
 

 
Întocmit, 

Inspector Laura Cerban 
Îmi asum responsabilitatea pentru  

fundamentarea, realitatea  
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

 

                                     Data:  
                                    Semnătura: 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 37741/18.02.2022 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 -   Referatul de aprobare nr.37478/18.02.2022,             

 - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 37480/18.02.2022 
privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar 
de stat din Municipiul Craiova in semestrul II al anului scolar 2021-2022,  

- Potrivit Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, 
HG 1094/2021 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 în anul şcolar 2021-2022, Anexa la Ordinul nr. Ordinul nr. 
5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, 

- In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit.a si art. 196 alin 1 lit. 
a din OUG 57/2019- Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulerioare,  

 Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 37480/18.02.2022 

privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar 

de stat din Municipiul Craiova in semestrul II al anului scolar 2021-2022. 

 

          Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                              
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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