
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
            PROIECT
           

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2015 - 

2016 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 29.10.2015; 
 Având în vedere raportul nr.156484/2015 întocmit de Direcţia Economico – 
Financiară prin care se propune aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 
2015 – 2016; 
 În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Ordinului 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.3470/2012 pentru 
modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat;   

În temeiul art.36, alin.2, lit.b, d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.6, lit.a, pct.1, art.45 
alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2015-
2016, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

a) 1022 burse de performanţă, reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 
lei; 
b) 1369 burse de merit, reprezentând 6% din numărul elevilor înscrişi la cursurile  
învăţământul gimnazial, liceal sau professional, în cuantum de 75 lei; 
c) 2053 burse de studio, reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile  
învăţământul gimnazial, liceal sau professional,  în cuantum de 55 lei; 
 d) 4089 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 40 lei pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial, şi 50 lei pentru elevii din 
învăţământul liceal, din care: 
         - burse medicale pentru toti elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate 
de către unităţile de învăţământ); 



        - burse pentru persoane defavorizate . 
Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobat este mai mic decât numărul elevilor 

care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor 
şcolare, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor 
sau a familiilor acestora, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile 
efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

Art.3.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 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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                         PRIMAR,       PT.SECRETAR, 
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RAPORT 

privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse  

acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat  

din Municipiul Craiova în  anul şcolar 2015- 2016 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 finanţarea unităţilor de 

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

Consiliile locale pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

Bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanţarea complementară. În 

conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

3470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse 

de ajutor social, iar cuantumul unei burse acordate şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre 

a Consiliului Local. 

Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele 

naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor  şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, s-au calificat în loturile de pregătire pentru competiţiile 

internaţionale sau au obţinut locurile I, II şi III la etapele naţionale ale concursurilor cultural artistice, 

cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiintific, de nivel naţional organizate de Ministerul 

Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflaţi în clasele de început 

ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii 

aflaţi în celelalte clase ale învăţământului  gimnazial, liceal sau profesional care îndeplinesc cel puţin 

una din condiţiile următoare: au rezultate deosebite la învăţătură, şi anume, au media generală cel puţin 



8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar pentru 

elevii din clasele de început ale învăţământului  gimanzial, licel sau profesional; au obţinut locurile I, 

II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale; au obţinut locurile  I, II 

sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv, tehnico-

ştiinţific de nivel naţional. 

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru 

de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu cu salariul minim pe  economie şi care au media generală 

peste 7 şi nota 10 la purtare pe semestrul anterior celui în care se acordă bursa. 

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

sau a susţinătorilor legali. Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la 

cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:  

-orfani sau bolnavi TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, 

boli maligne sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice , astm bronşic, epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţii cu 

virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori 

reumatism articular, handicap locomotor (se acordă pe baza certificatului eliberat de medicul specialist 

şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar); 

-elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate întrucât nu au posibilitatea să 

studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; 

-elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: nu 

realizează venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50 % din 

salariul minim net pe economie şi nu deţin terenuri agricole  cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în 

zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane. 

Bursa de ajutor social se poate acorda o data pe an, ocazional, şi elevilor de cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie 

nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie. Cuantumul acesteia trebuie să fie cel puţin egal 

cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. 

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare inclusiv pe timpul 

pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi 

pe perioada pregătirii practice. 

De asemenea, un elev nu poate primi două burse, dar are dreptul să opteze pentru cea cu 

valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp. De menţionat că, bursele de 

ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii care au promovat anul şcolar sau 

celor care la şfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi care au media 

anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare, absolvenţilor învăţământului 



gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional cursuri cu frecvenţă, într-o 

unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite 

prin documente. 

În anul şcolar 2014-2015, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 544/30.10.2014,   au fost 

aprobate  următoarele categorii de burse şcolare:  

-1048 burse de performanţă reprezentând 3%  din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 lei ; 

-1425 burse de merit reprezentând 6%  din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă 

din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celor din învăţământul primar, în cuantum de 75 lei 

; 

-2137 burse de studiu reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă 

din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celor din învăţământul primar, în cuantum de 55 lei 

; 

-4193 burse sociale reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 40 lei pentru elevii din învăţământul primar şi 

gimnazial şi 50 lei pentru elevii din învăţământul liceal, din care: burse medicale pentru toţi elevii 

îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate de către unităţile de învăţământ) şi burse pentru persoane 

defavorizate.  

La nivelul anului de învăţământ 2014-2015, suma achitată pentru bursele şcolare a fost de circa 

1.543.658 lei, iar în bugetul pe anul în curs avem o prevedere de 1.829.000 lei.  

Potrivit adresei nr.1368/20.10.2015, transmisă de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în 

anul şcolar 2015-2016 cursurile învăţământului preuniversitar de stat din Craiova sunt frecventate de 

un număr de 39.648 elevi, din care doar un număr de 34.071 elevi sunt potenţiali beneficiari de burse 

după cum urmează: 

- 11.259 elevi în învăţământul primar; 

- 8.626 elevi în învăţământul gimnazial; 

- 12.994 elevi în învăţământul liceal; 

- 1.192 elevi în învăţământul profesional.  

     Restul de 5.577 elevi sunt cuprinşi în forme de învăţământ seral, fără frecvenţă, şcoli de maiştri 

şi postliceale.  

Ţinând cont de cele enunţate mai sus propunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova cuantumul şi numărul de beneficiari pentru fiecare categorie de bursă, după cum 

urmează: 

- 1022 burse de performanţă reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat în cuantum de 100 lei; 



- 1369 burse de merit reprezentând 6% din numărul elevilor înscrişi la cursurile  învăţământul 

gimnazial, liceal sau profesional în cuantum de 75 lei; 

 - 2053 burse de studiu reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile  învăţământul 

gimnazial, liceal sau profesional  în cuantum de 55 lei; 

  - 4089 burse sociale reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă 

din învăţământul preuniversitar de stat în cuantum de 40 lei pentru elevii din învăţământul primar şi 

gimnazial şi 50 lei pentru elevii din învăţământul liceal, din care: 

 burse medicale pentru toti elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate de către unităţile 

de învăţământ); 

 burse pentru persoane defavorizate . 

În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decât numărul elevilor care îndeplinesc 

condiţiile de acordare a acestora, Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc 

anual criterii specifice de acordare a burselor şcolare, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, sex, 

apartenenţă politică a elevului sau a familiei acestora, apartenenţa la organizaţii legal constituite, 

studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

 

 
 
 
 

Ordonator principal de credite,  
 Primar, Director executiv, 

Lia Olguţa Vasilescu Nicolae Pascu 
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