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DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 

Nr.33390/18.03.2015                                   

                         Aprob 

        Secretar de Stat, 

Aprob                     Vasile Șalaru 

Subsecretar de Stat 

Liliana  Preoteasa  

       

                                                                          

  
Către 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN......................... / AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
În atenţia Inspectorului școlar general 
 

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit Criteriile Generale  de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. 

Criteriile Generale  de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat sunt aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului  nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru aplicarea prevederilor acestui ordin, vă aducem la cunoștință următoarele: 

1. Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista 

competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță, în conformitate 

cu prevederile art. 6 din Anexa la ordin, sunt cuprinse în: 

a)Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare - anul şcolar 2014-2015, aprobat cu nr. 26358/ 

21.01.2015 

b)Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanțate de către M.E.C.S. în anul școlar 
2014-2015, aprobat cu nr. 26362/ 21.01.2015 
c)Calendarul activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale pentru 

participarea la olimpiadele internaționale – 2015, aprobat cu nr. 26366/ 21.01.2015 

   2. Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a 

competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-

științific, pentru care se acordă bursele de merit, în conformitate cu prevederile art. 8 

alin.(1), din Anexa la ordinul privind Criteriile Generale  de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat, este cuprinsă în: 

a)Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare - anul şcolar 2014-2015, aprobat cu nr. 26358/ 

21.01.2015 

b)Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanțate de către M.E.C.S. în anul școlar 
2014-2015, aprobat cu nr. 26362/ 21.01.2015. 
 

Director General,                                  Director,       
MihaelaTania Irimia                                                             Domokos SZŐCS 
                                                                                                                           
 
        Director,       
Monica Cristina Anisie 

                                                                                                 
                                                      Inspector General, 

Nuşa Dumitriu-Lupan 
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