
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 2021- 
2022 

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

de 28.10.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.182109/2021, raportul nr.186996/2021 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.187679/2021 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2021- 2022; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, Hotărârea 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, Ordinului nr.5924/2020 pentru 
suspendarea prevederilor Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului si 
Sportului nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor 
cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;   
 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 administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă cuantumul şi numărul de burse acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din municipiul Craiov, în semestrul I al anului şcolar 2021- 
2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.182109/13.10.2021  
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi 

numărulului de burse acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din Municipiul Craiova în semestrul I al  

anului şcolar 2021- 2022 

 

 
 

Potrivit prevederilor art. 5 din Anexa 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 

cu modificarile si completarile ulterioare, 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.  

Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei 

de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a 

Guvernului. 

Potrivit articolului unic (1) din H.G. nr.1094/06.10.2021, în semestrul I 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 100 lei. 

 



 

 Având în vedere prevederile articolului unic (1) din H.G. 

nr.1094/06.10.2021, art. 4, 5 din Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 cu modificarile si completarile 

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 28.10.2021 a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova în semestrul I 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. 186996/20.10.2021             

 

 

RAPORT 

privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse  

acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat  

din Municipiul Craiova în  anul şcolar 2021- 2022 
 
 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 182109/13.10.2021,  

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. 

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 Anexa 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, 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 
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calificat în loturile de pregătire pentru competiţiile internaţionale sau au obţinut 

locurile I, II şi III la etapele naţionale ale competitiilor/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 gimnazial, 

liceal 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 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 de 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, tulburări din spectrul autist, boli 

hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte 
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boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale 

se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al 

familiei; 

-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 ocazional, o data pe an, 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. 

Un elev nu poate primi două burse, dar are dreptul să opteze pentru cea cu 

valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. Prin 

exceptie, elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de 

performanta sau burse de merit. Elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine 

bursa de studiu/merit/performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura de 

protectie sociala.  Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, 

cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 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 sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină 
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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 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. 

În anul şcolar 2020-2021, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 

370/31.12.2020, au fost aprobate  următoarele categorii de burse şcolare:  

- 1776 burse de merit reprezentând 8% din numărul elevilor înscrişi la 

cursurile  învăţământul gimnazial, liceal sau profesional în cuantum de 110 

lei/luna; 

 - 1998 burse de studiu reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la 

cursurile  învăţământul gimnazial, liceal sau profesional  în cuantum de 100 

lei/luna; 

  - 4023 burse sociale reprezentând 15% din numărul elevilor înscrişi la 

cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat  în cuantum de 100 

lei . 

La nivelul anului şcolar 2020-2021, suma achitată pentru bursele şcolare a 

fost de circa 2.068.570 lei.  

Potrivit adresei nr. 919/06.10.2021, transmisă de către Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Dolj, în anul şcolar 2021-2022 cursurile învăţământului preuniversitar de 

stat din Craiova sunt frecventate de un număr de 39.103 elevi, din care  un număr 

de 33.244 elevi sunt potenţiali beneficiari de burse după cum urmează: 

− 11.060 elevi în învăţământul primar; 
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− 9.198 elevi în învăţământul gimnazial; 

− 11.645 elevi în învăţământul liceal; 

− 1.341 elevi în învăţământul profesional.  

Restul de 5.859 elevi sunt cuprinşi în forme de învăţământ seral, fără 

frecvenţă, şcoli de maiştri şi postliceale.  

Potrivit articolului unic (1) din H.G. nr.1094/06.10.2021, în semestrul I 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 100 lei. 

Potrivit prevederilor art. 6 din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările 

şi completările ulterioare, în anul şcolar 2021-2022 criteriul de acordare a burselor 

de performanţă îl constituie diplomele obţinute pentru locul I, II sau III la etapele 

naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de 

Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului sau locurile I, II şi III la 

etapele naţionale ale competitiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter 

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

Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului în anul şcolar anterior.  

Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista 

competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă trebuia 

actualizată şi făcută publică de către MECTS, anual, până la data de 1 octombrie 

conform art.6 alin 2 din acelaşi Ordin.  

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.5924/2020 au fost 

suspendate prevederile Ordinului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de 

organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi 

extraşcolare, pentru anul şcolar 2020-2021. 

Având în vedere faptul că, bursele de performanţă se stabilesc în baza 

diplomelor obţinute la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor naţionale 
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organizate de către Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar în 

anul şcolar 2020-2021 aceste competiţii au fost suspendate, nu se justifică 

acordarea burselor de performanţă în anul şcolar 2021-2022. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor articolului unic (1) 

din H.G. nr.1094/06.10.2021, art. 4, 5 din Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 cu modificarile si completarile 

ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.5924/2020, art.129, 

art.136, art.196, alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului 

Local al Municipiului Craiova aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 

acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova în 

semestrul I al anului şcolar 2021- 2022, conform Anexei. 

 
 

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: 
 
 

 



Nr. 
crt. Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat

nr. elevi cuantum nr. elevi cuantum nr. elevi cuantum

1 Şcoala gimnazială  „Traian”  Craiova 376 110 6 100 9 100

2 Şcoala gimnazială  „Decebal”  Craiova 34 110 3 100 17 100

3 Şcoala gimnazială „Anton Pann”  Craiova 110 100 16 100

4 Şcoala gimnazială  „Ion Ţuculescu”  Craiova 71 110 100 13 100

5 Şcoala gimnazială „Ion Creangă”  Craiova 45 110 1 100 53 100

6 Şcoala gimnazială  „Sf. Dumitru”  Craiova 318 110 15 100 14 100

7 Şcoala gimnazială  „Lascăr Catargiu”  Craiova 37 110 4 100 37 100

8 Şcoala gimnazială  „Gheorghe Ţiţeica”  Craiova 448 110 1 100 15 100

9 Şcoala gimnazială  „Mircea Eliade”  Craiova 412 110 8 100 22 100

10 Şcoala gimnazială  „Sf. Gheorghe”  Craiova 348 110 6 100 24 100

11 Şcoala gimnazială  „Nicolae Romanescu”  Craiova 278 110 4 100 39 100

12 Şcoala gimnazială  „Mihai Viteazul”  Craiova 265 110 24 100 57 100

13 Şcoala gimnazială  „Alexandru Macedonski”  Craiova 218 110 25 100 19 100

14 Şcoala gimnazială  „Elena Farago”  Craiova 212 110 30 100 42 100

15 Şcoala gimnazială  „Gheorghe Bibescu”  Craiova 20 110 3 100 31 100

16 Şcoala gimnazială  „Mihai Eminescu”  Craiova 152 110 7 100 16 100

17 Şcoala gimnazială  „Nicolae Bălcescu”  Craiova 161 110 7 100 40 100

18 Colegiul Naţional  „Fraţii Buzeşti”  Craiova 1.221 110 4 100 10 100

19 Conducător  Colegiul Naţional  „Carol I”  Craiova 1.054 110 7 100 34 100

20 Colegiul Naţional  „Elena Cuza”  Craiova 1.090 110 20 100 48 100

21 Colegiul Naţional Pedagogic  „Ştefan Velovan”  Craiova 1.051 110 4 100 151 100

22 Colegiul Naţional  „Nicolae Titulescu”  Craiova 530 110 35 100 94 100

23 Colegiul Economic  „Gheorghe Chiţu”  Craiova 90 110 11 100 6 100

24 Liceul Tehnologic  „Constantin Brâncuşi” Craiova 58 110 29 100 16 100

25 Liceul Teoretic  „Henri Coandă”  Craiova 481 110 61 100 68 100

26 Liceul Teoretic  „Tudor Arghezi”  Craiova 80 110 10 100 30 100

27 Liceul Tehnologic  „Ştefan Odobleja”  Craiova 63 110 2 100 5 100

28 Liceul cu Program Sportiv  „Petrache Trişcu”  Craiova 56 110 33 100 30 100

29  Liceul de Arte  „Marin Sorescu”  Craiova 89 110 24 100 35 100

30 Liceul Teologic Adventist Craiova 171 110 0 100 2 100

Anexa

Burse de merit Burse de studiu Burse sociale

SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BURSE REPARTIZATE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE 
PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2021-2022



31 Liceul  „Traian Vuia”  Craiova 100 110 9 100 120 100

32 Liceul  „Matei Basarab”  Craiova 77 110 77 100 20 100

33 Liceul de Industrie Alimentară Craiova 33 110 13 100 35 100

34 Liceul Tehnologic  „George Bibescu”  Craiova 19 110 0 100 1 100

35 Liceul Tehnologic Auto Craiova 62 110 6 100 64 100

36 Liceul Energetic Craiova 53 110 9 100 21 100

37 Liceul Tehnologic  „Costin D. Neniţescu”  Craiova 46 110 1 100 3 100

38 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 130 110 2 100 16 100

39 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 63 110 0 100 40 100

40 Liceul  „Charles Laugier”  Craiova 113 110 7 100 4 100

41 Liceul  „Voltaire”  Craiova 224 110 14 100 54 100

10.349 522 1.371

Vasilica-Daniela Militaru

TOTAL

Ordonator principal de credite delegat,



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 187679/ 20.10.2021 
                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare  nr. 182109/13.10.2021, 

-Raportul Directiei Economico-Financiara , Serviciul Buget  nr. 1869936/20.10.2021 privind 
aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de 
stat din Municipiul Craiova in anul scolar 2021-2022, 

- Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 
Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 
Hotărârea 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, Ordinul nr. 5924/2020 pentru suspendarea 
prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a 
Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare 
şi extraşcolare, 

- Potrivit art. 129alin. 1 lit. d coroborat cu alin 7 lit.a,  art. 196 alin 1 lit a din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

 

                                       AVIZAM FAVORABIL                                             

propunerea Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 1869936/20.10.2021 
privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat din Municipiul Craiova in anul 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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