
 CABINET MINISTRU 

 

O R D I N 

privind aprobarea  cuantumurilor indexate ale  bursei speciale acordate de către 

Ministerul Educației și Cercetării copiilor din familiile persoanelor decedate în 

exploziile care au avut loc la Exploatarea  Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008 și la 

Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara, în anul școlar 2020-2021 

 

Având în vedere: 

- prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- prevederile Hotărârii nr.1467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin 

familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la 

Exploatarea Minieră Petrila, județul Hunedoara, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- prevederile Hotărârii nr. 100/2011 privind acordarea  unor măsuri de sprijin 

familiilor persoanelor decedate în accidentul de la Exploatarea Minieră Uricani, 

județul Hunedoara,  

 în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările 

ulterioare, 

 

Ministrul Educației și Cercetării 

emite prezentul ordin: 

Art. 1. Se aprobă cuantumurile indexate ale bursei speciale acordate de către Ministerul 

Educației și Cercetării copiilor din familiile persoanelor decedate în exploziile care au 

avut loc la Exploatarea Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008 și la Exploatarea Minieră 

Uricani, județul Hunedoara, în anul școlar 2020-2021. 

Art. 2. (1) În anul școlar 2020-2021 cuantumurile indexate ale bursei speciale acordate 

de către Ministerul Educației și Cercetării copiilor din familiile persoanelor decedate 

în explozia care a avut loc la Exploatarea  Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008, sunt în 

valoare de: 

a) 229 lei/ lună pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial; 

b) 282 lei/ lună pentru învățământul liceal, postliceal și profesional; 

c) 340 lei/ lună pentru învățământul universitar.  

https://lege5.ro/Gratuit/gm2tqmrvhazq/hotararea-nr-24-2020-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-educatiei-si-cercetarii?pid=308892991&d=2020-05-20#p-308892991


(2)  Valorile cuantumurilor bursei speciale au fost calculate conform Hotărârii nr. 

1467/2008, art. 2, alin. (2) și a O.M. nr. 5210/2.10.2018. 

(3) Beneficiarii prevederilor prezentului ordin sunt prevăzuți în Anexa 2 a Hotărârii 

nr.1467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a 

avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, județul Hunedoara, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. (1) În anul școlar 2020-2021 cuantumurile indexate ale bursei speciale acordate 

de către Ministerul Educației și Cercetării copiilor din familiile persoanelor decedate 

în accidentul de la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara, sunt în valoare 

de: 

a) 218 lei/ lună pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial; 

b) 303 lei/ lună pentru învățământul liceal și profesional; 

c) 340 lei/ lună pentru învățământul universitar.  

(2)  Valorile cuantumurilor bursei speciale au fost calculate conform Hotărârii nr. 

100/2011, art. 2, alin. (1) și (2) și a și a O.M. nr. 5210/2.10.2018. 

(3) Beneficiarii prevederilor prezentului ordin sunt prevăzuți în Anexa 2 a Hotărârii nr. 

100/2011  privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor persoanelor decedate în 

accidentul de la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara. 

Art. 4. Direcția Generală Învățământ Universitar, Direcția Generală Învățământ 

Preuniversitar,  Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul - Direcția 

Minorități, Direcția Generală Economică, , instituțiile de învățământ superior  de stat 

și particulare acreditate, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ 

preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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