
  

ORDIN 
privind aprobarea componenŃei pachetelor de rechizite şcolare ce se acordă 

elevilor şi a Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 
pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 33/2001  privind 

acordarea de rechizite şcolare 
 

Având în vedere prevederile Legii 126/2002 pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 33/2001  privind acordarea de rechizite şcolare; 

Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006  privind 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificată şi 
completată prin Legea nr. 128/2007 şi OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 94/2007; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea  
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006; 
  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007, privind organizarea şi funcŃionarea 
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,  
  

MINISTRUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
emite prezentul ordin: 

 
Art.1. Se aprobă Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 de aprobare 

a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare. 
Metodologia este prezentată în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2. Se aprobă componenŃa pachetelor de rechizite şcolare ce urmează a fi acordate în 
anul şcolar 2008-2009. ComponenŃa pachetelor de rechizite este prezentată în Anexa 2, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.3. Se aprobă repartizarea sumelor, destinate achiziŃionării de rechizite şcolare în 
anul şcolar 2008-2009, pentru fiecare I.S.J./I.S.M.B şi nivelul maximal de preŃ al pachetelor cu 
rechizite şcolare. Repartizarea sumelor şi nivelul maximal de preŃ sunt prezentate în Anexa 3, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.4. Se aprobă Calendarul acŃiunilor ce se vor derula în 2008 pentru acordarea de 
rechizite şcolare conform prevederilor O.U.G. nr. 33/2001. Calendarul este prezentat în Anexa 
4, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.5. Inspectoratele şcolare efectuează procedurile specifice de achiziŃionare a 
rechizitelor şcolare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art.6. DirecŃia Generală Buget-FinanŃe, Patrimoniu şi InvestiŃii, DirecŃia Generală 
Management ÎnvăŃământ Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeŃene/al municipiului 
Bucureşti şi conducerile unităŃilor de învăŃământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul 
ordin. 
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