
Modificări (1)

Guvernul României

Hotărârea nr. 445/1997 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare

a  burselor  și  a  altor  forme  de  sprijin  material  pentru  elevii,  studenții  și

cursanții din învățământul de stat, cursuri de zi

În vigoare de la 15 august 1997

Consolidarea din data de 15 ianuarie 2019  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 195
din 15 august 1997

Alege altă consolidare⇒.

Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 558/1998.

Ultimul amendament în 14 septembrie 1998.

În temeiul  art.  7 alin.  (5),  (6) și  (7),  al  art.  60 alin.  (4)  și  al  art.  170 din Legea învățământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevii
din învățământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, prevăzute în anexa nr. 1.

Se  aprobă  Criteriile  generale  de  acordare  a  burselor  și  a  altor  forme  de  sprijin  material  pentru
studenții și cursanții din învățământul superior de stat, cursuri de zi, prevăzute în anexa nr. 2.

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu anul de învățământ 1997/1998.

La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri,  art.  1,  2  și  anexele  nr.  1  și  2  la  Hotărârea  Guvernului nr.
859/1995 privind acordarea de burse și alte facilități financiare și materiale pentru copiii, elevii, studenții și
cursanții din învățământul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie
1996, cu modificările ulterioare, se abrogă.
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București, 8 august 1997.
Nr. 445.

ANEXA Nr. 1
CRITERII GENERALE

de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cursuri de zi

ANEXA Nr. 2
CRITERII GENERALE

de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material
pentru studenții și cursanții din învățământul

superior de stat, cursuri de zi
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