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Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, statul susține antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și
studenții cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe
educaționale speciale.
La alin. (2) al aceluiași articol se prevede totodată că statul acordă burse
sociale de studii elevilor și studenților proveniți din familii defavorizate,
precum și celor instituționalizați, în condițiile legii.
Elevii și studenții care beneficiază de burse sociale de studii pot primi si burse
pentru performante școlare și universitare.



Tipuri de burse
Bursa de performanță 01

Bursa de merit 02

03

Bursele de ajutor social 04

Bursa de studiu 



Acordarea burselor reprezintă atât o
formă de stimulare a elevilor care obțin
rezultate foarte bune la învățătură și la
diferite discipline/domenii de studiu, cât
și o formă de sprijin al elevilor din medii
dezavantajate socioeconomic, în vederea
participării la educație a acestora și a
prevenirii abandonului școlar
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2. pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de 
către absolvenții clasei a VIII-a și a examenului de 
bacalaureat de către absolvenții clasei a XII-a 

3. pe timpul pregătirii și susținerii a examenului 
de certificare a calificării profesionale 

4. pe perioada pregătirii practice 
elevilor din învățământul profesional 2

3

4 1

Bursele se acordă în fiecare an școlar

1. pe perioada cursurilor școlare



Elevii de la cursurile cu
frecvență din învățământul
preuniversitar de stat beneficiază
lunar de burse de performanță,
burse de merit, burse de studiu și
burse de ajutor social, denumite
în continuare burse.

Bursele se asigură din bugetele
locale ale unităților administrativ-
teritoriale de care aparțin unitățile
de învățământ preuniversitar și din
sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată, aprobate anual prin
legea bugetului de stat cu această
destinație.

Beneficiari Sursa de finanțare



etapele naționale 
art. 5 alin. (1) lit. a)

competițiilor școlare 
naționale

Art. 5 Bursele de performanță 

competiții
internaționale

competiții/concursuri 
cultural-artistice, cu 

caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico - științific

loturile naționale ale 
României

art. 5 alin. (1) lit. d)

competiții sportive 
internaționale

organizate de 
Ministerul Educației

au obținut locurile
I, II sau III

organizate de 
Ministerul Educației

au obținut locurile 
I, II sau III 

au obținut locurile
I, II sau III 

nivel național 
art. 5 alin. (1) lit. c)

etapele
internaționale 

art. 5 alin. (1) lit. b)

organizate de 
Ministerul Educației

s-au calificat în 
loturile de pregătire



Art. 5 alin. (2)

Art. 5 alin. (3)

Art. 5 alin. (4)

NO.1 Bursa de performanța 

Lista competițiilor școlare 
naționale, precum și lista 

competițiilor/concursurilor 
pentru care se acordă 

bursele de performanță 
este aprobată și publicată 
de Ministerul Educației.

Bursele de performanță se 
acordă pe perioada anului 

școlar următor celui în care s-au 
obținut rezultatele. 

Prin excepție de la aceste 
prevederi, pentru elevii din 

clasele terminale ale 
învățământului liceal și 

profesional, bursa de 
performanță se poate acorda în 

semestrul al II-lea al anului 
școlar și pe baza rezultatelor 

obținute în semestrul I.

Pot primi 
bursa doar 

elevii 
promovați



Art. 6 Bursele de performanță se acordă
elevilor pe baza rezultatelor obținute
conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c)
și d), atestate prin documente școlare,
respectiv prin copii certificate conform cu
originalul, la nivelul unității de
învățământ, de pe diplomele obținute la
competiții, la propunerea dirigintelui,
nefiind condiționată de depunerea unei
cereri în acest sens.

Art. 7 Bursele de merit și bursele de
studiu se acordă elevilor de la cursurile
cu frecvență din învățământul
preuniversitar de stat, în funcție de
rezultatele obținute la învățătură.
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Bursele de merit

Clasele VI-
VIII/X-XII 

sem. I

Clasa a V-a 
sem. II

Clasa a IX-a 
sem. I

Clasa a IX-
a sem. II

Art. 8 alin. (1) lit. (a) 
au obținut  media 

generală de cel puțin 
9,50 și au acumulat 
cel mult 10 absențe 

nemotivate/semestru 
în anul școlar 

anterior

Articolul 8
(1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se
încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

Art. 8 alin. (1) lit. (b)
au obținut media 

generală de cel puțin 
9,50 și au acumulat cel 

mult 10 absențe 
nemotivate în primul 

semestru al anului 
școlar 

Art. 8 alin. (1) lit. (c) 

au obținut media de 
admitere în 

învățământul liceal 
sau profesional de cel 

puțin 9,50

Art. 8 alin. (1) lit. (c)

au obținut media de 
cel puțin 9,50 și au 

acumulat cel mult 10 
absențe nemotivate în 

semestrul I

Art. 8 alin. (1) lit. (d)

au obținut locurile I, 
II sau III la etapele 

județene ale 
competițiilor școlare 
naționale organizate 

de ME

Art. 8 alin. (1) lit. (e)
au obținut locurile I, II sau 
III la etapele județene ale 

competițiilor/concursurilor 
cultural-artistice, cu 

caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico-ştiinţific, 

de nivel național, 
organizate de ME

Media generală/media în semestrul I, prevăzută la art. 8 alin. (l) lit. b) și lit. c), respectiv la art. 10 alin. 1) lit. b) 
și c) reprezintă media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor semestriale de la toate disciplinele (respectiv 
modulele finalizate pe parcursul semestrului) și de la purtare.



(2) Bursele de merit obținute în baza
prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) se acordă
începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii
din clasa a V-a, respectiv începând cu
semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale
învățământului gimnazial, liceal sau
profesional.

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele
de merit obținute în baza prevederilor alin. (1)
lit. a), b) și c) este revizuită semestrial, în
funcție de modificările intervenite în situația
școlară a elevilor.

(4) Lista competițiilor școlare naționale,
precum și a competițiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu
caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se
acordă bursele de merit menționate la alin. (1)
lit. d) sau e), este aprobată și publicată de ME.

(5) Bursele de merit obținute în baza
prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe
perioada anului școlar care urmează anului în
care s-au obținut rezultatele menționate la
alin. (1) lit. d) și e).
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Articolul 9
Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform
prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv
prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe
diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de
depunerea unei cereri în acest sens.

Revizuirea semestrială a listei beneficiarilor, în funcție de modificările survenite în
situația școlară a elevilor, prevăzută la art. 8 alin. (3) presupune adăugarea elevilor
de clasa a V-a, adăugarea/eliminarea elevilor de clasa a IX-a, precum și eliminarea
elevilor care nu mai au calitatea de elev (transfer, exmatriculare) în respectiva
unitate de învățământ.



Art. 10 Bursa de studiu 

Art. 10 alin. (2) Revizuirea burselor

semestrial, în funcție de modificările intervenite în
veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a
elevilor

Art. 10 alin. (3) Termen de depunere

cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a 
bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui 
semestru

Cine depune cererea

elevii majori 
părinții
tutorii legal instituiți 
reprezentanții legali ai elevilor minori

(4) La stabilirea venitului mediu net lunar pe 
membru de familie se iau în calcul toate veniturile 
cu caracter permanent realizate de membrii 
familiei, inclusiv alocația complementară pentru 
copii.

Calcul salariu minim net pe economie

Salariat cu persoane în întreținere 0 1  pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

Salariul 2.550 lei 2.550 lei 2.550 lei 2.550 lei 2.550 lei

Asigurări Sociale (CAS) 25% 638 lei 638 lei 638 lei 638 lei 638 lei

Asigurari Sociale de Sanatate 
(CASS) 10% 

255 lei 255 lei 255 lei 255 lei 255 lei

Deducere personala (DP) 330 lei 490 lei 650 lei 810 lei 1.130 lei

Impozit pe venit (IV) 10% 133 lei 117 lei 101 lei 85 lei 53 lei

Salariu Net 1.524 lei 1.540 lei 1.556 lei 1.572 lei 1.604 lei



Condiții de acordare a bursei de studiu

Art. 10 alin. 
(1) lit. c)

Clasa a IX-a sem. II

Art. 10 alin. 
(1) lit. a)

Clasele  VI-VIII

Art. 10 alin. 
(1) lit. b)

Clasa a V-a sem. II

Art. 10 alin. 
(1) lit. c)

Clasa a IX-a sem. I

au obținut media generală de cel 
puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 
absențe nemotivate/semestru în anul 
școlar anterior

au obținut media generală de cel
puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10
absențe nemotivate în primul
semestru al anului școlar

au obținut media de admitere în
învățământul liceal sau profesional de
cel puțin 7,50

au obținut media de cel puțin 7,50 și
au acumulat cel mult 10 absențe
nemotivate în semestrul I

VI-VIII

a V-a 
sem. II

a IX-a 
sem. I

a IX-a 
sem. II

Art. 11 Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru
elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.



Atenție la neatenție!

La acordarea burselor de merit și de studiu pentru 
verificarea condiției în funcție de absențe, trebuie avut 
în vedere că numărul maxim de absențe nemotivate 
poate fi de cel mult 20 pe an școlar.

Atenție!
Nu primește bursă elevul care a avut cel mult 20 de 
absențe nemotivate, astfel:

5 absențe nemotivate  sem. I + 15 absențe nemotivate sem. II 
0 absențe nemotivate  sem. I + 20 absențe nemotivate sem. II 
11 absențe nemotivate  sem. I + 9 absențe nemotivate sem. II 
19 absențe nemotivate  sem. I + 1 absențe nemotivate sem. II 

Numărul absențelor nemotivate nu se compensează 
între semestre ci trebuie îndeplinită condiția de cel 
mult 10 absențe nemotivate/semestru.



Art. 12 Bursele de ajutor social

elevi care au deficiențe/afectări funcționale 
produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 

structurilor și funcțiilor organismului, 
structurate tipologic  conform OMSMM nr.

1.306/1.883/2016 pentru aprobarea 
criteriilor biopsihosociale de încadrare a 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap 

elevi din mediul rural, 
care sunt școlarizați într-
o altă localitate, întrucât 

nu au posibilitatea să 
studieze într-o unitate de 

învățământ din 
localitatea de domiciliu

elevi 
proveniți 
din familii 
posibilități 
financiare 

reduse

elevi orfani sau 
crescuți de un 

singur părinte sau 
elevi abandonați 
de părinți asupra 

cărora a fost 
instituită o măsură 
de protecție socială

Art. 14 alin. (1) lit. a) Art. 14 alin. (1) lit. b) Art. 14 alin. (1) lit. d)
Art. 14 alin. (1) lit. c)

Bursele de ajutor social se
stabilesc la începutul anului
școlar, fiind revizuite
semestrial, în funcție de
modificările intervenite în
veniturile nete lunare ale
familiei.

Bursele de ajutor social se acordă
elevilor, la cerere, în funcție de
situația materială a familiei sau a
susținătorilor legali

Acordarea burselor sociale pentru motive 
medicale se face pe baza certificatului eliberat de 
medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de 
familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a 
certificatului de încadrare în grad de handicap, 
fără a fi condiționată de venitul net lunar al 
familiei.



Afecțiuni ale structurilor și 
funcțiilor organismului

❑ boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
❑ boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
❑ boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
❑ boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
❑ boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
❑ boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
❑ boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
❑ boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
❑ boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;
❑ boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
❑ boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);
❑ boli genetice;
❑ transplantul de organe, țesuturi și celule, stările post transplant;
❑ orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6

luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre
categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;
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 Conform art. 13 alin. (1), bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial,
în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Elevii majori sau părinții/tutorii legal
instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori proveniți din familii al cărui venit s-a modificat pe parcursul
semestrului I, astfel încât să corespundă criteriilor generale prevăzute la art. 14, pot depune cerere pentru
acordarea bursei sociale în semestrul II.

 La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 10 alin. (4) se iau în calcul toate
veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii,
precum și venitul din bursa acordată fraților/surorilor elevului, dacă acestea au fost acordate neîntrerupt în
perioada în care s-a calculat venitul.

 în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (l) și respectiv, art. 14 alin. (l) lit. a) pentru acordarea bursei de studiu,
respectiv a bursei de ajutor social începând cu semestrul al II-lea, se are în vedere salariul minim net pe
economie din lunile în care s-a calculat venitul mediu net lunar pe membru de familie:

 octombrie - decembrie 2021 (pentru bursa de studiu);
 ianuarie - decembrie 2021 (pentru bursa de ajutor social), astfel:

 1524 de lei;
 1.540 iei pentru salariatul care are în întreținere o persoană;
 1.556 de lei pentru salariatul care are în întreținere 2 persoane;
 1.572 de lei pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane;
 1.604 lei, pentru salariatul care are 4 sau mai multe persoane în întreținere .



Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare si nici
OME nr. 5870/2021 nu definesc noțiunile de ”elevi crescuți de un singur părinte” și
respectiv „elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de
protecție socială”.
Într-o asemenea ipoteză, ar putea fi avute în vedere noțiunile prevăzute de Codul civil și
legislația specială în domeniul asistenței sociale.
În acest sens, potrivit art. 3 din Legea nr. 277/2010, cu modificările și completările
ulterioare, „Prin persoana singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înțelege persoana care
se află în una dintre următoarele situații:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorțată;
d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau

execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) - e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai

mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – c).”



Totodată, potrivit art. 94 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, cu modificările și
completările ulterioare, prin neglijarea copilului se înțelege omisiunea,
voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea
creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o
presupune îndeplinirea acestei responsabilități, care pune în pericol viața,
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea
corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului și poate îmbrăca mai
multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea
medicală, neglijarea educațională, neglijarea emoțională sau părăsirea
copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de
neglijare.
Așadar, abandonul poate fi considerat similar părăsirii copilului de către
părinți.
Conform art. 55 alin. (1) din același act normativ, copilul beneficiază de
protecția specială prevăzută de prezenta lege până la dobândirea capacității
depline de exercițiu.
Protecția specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestațiilor și
serviciilor destinate îngrijirii și dezvoltării copilului lipsit, temporar sau
definitiv, de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea protejării
intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora.
Serviciile de protecție specială sunt cele prevăzute la art. 120 – 123 din
Legea nr. 274/2002.
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În categoria elevilor care pot beneficia de bursa socială prevăzută la art. 14 alin. (l) lit. b) se încadrează:
 elevii orfani sau elevii crescuți de un singur părinte;
 elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială dispusă de către Comisia pentru protecția copilului
sau, după caz, instanța judecătorească, în condițiile legii.
Protecția specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestațiilor și serviciilor destinate îngrijirii și dezvoltării copilului lipsit, temporar
sau definitiv, de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora și se aplică
următoarelor categorii de copii:
 copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii 

drepturilor părintești, puși sub interdicție;
 copilul ai căror părinți sunt declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela; 
 copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile acestora;
 copilul abuzat sau neglijat;
 copilul găsit sau copilul părăsit într-o unitate sanitară;
 copilul care a săvârșit o faptă prevăzută penală și care nu răspunde penal;

Pentru categoria de elevi prevăzută la art. 14. alin. b), cererea depusă în vederea obținerii
bursei de ajutor social va fi însoțită de documentele care atestă măsurile dispuse de
Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de instanța judecătorească.
Prin copil crescut de un singur părinte se înțelege copilul aflat în întreținerea unui singur 
părinte; autoritatea părintească se exercită de către un singur părinte.

Categoriile de elevi prevăzute la art.14 alin. (1) lit. b) nu condiționează 
acordarea acestora de venitul net lunar pe membru de familie. 
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Bursa de ajutor social 

Content  Here

Content  Here

elevi orfani sau crescuți de un
singur părinte sau elevi
abandonați de părinți asupra
cărora a fost instituită o măsură
de protecție socială;

elevi care au
deficiențe/afectări
funcționale produse de
boli, tulburări sau afecțiuni
ale structurilor și funcțiilor
organismului, a copiilor cu
dizabilități în grad de
handicap și a modalităților
de aplicare a acestora, cu
modificările și completările
ulterioare

elevi din mediul rural, care
sunt școlarizați într-o altă
localitate, întrucât nu au
posibilitatea să studieze într-
o unitate de învățământ din
localitatea de domiciliu.

elevi proveniți din familii
care nu realizează un venit
mediu net lunar, pe ultimele
12 luni, pe membru de
familie, mai mare de 50%
din salariul minim net pe
economie. La stabilirea
venitului mediu net lunar pe
membru de familie se iau în
calcul toate veniturile cu
caracter permanent realizate
de membrii familiei, inclusiv
alocația complementară
pentru copii;



Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, conform prevederilor art. 13
alin. (1) fiind revizuite semestrial, numai cele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) în
funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei, ceea se înseamnă
că pe parcursul anului școlar dacă intervine o situație enumerată la art. 14 alin. (1) lit. b) - d)
acestea se pot acorda.
Prin urmare, în virtutea acestor dispoziții legale, bursele sociale se acordă, ca regulă, acelor
elevi proveniți din familii defavorizate, în funcție de situația materială a membrilor
familiei/susținătorilor legali.
În acest sens la art. 14 alin. (1) sunt particularizate mai multe situații care conferă dreptul la
acest tip de bursă, situația de la lit. a) fiind însă singura care face referire la nivelul
venitului familiei care califică respectivul elev la acordarea bursei sociale.
Astfel, în acest context putem aprecia că orice elev provenit din familii care nu realizează un
venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din
salariul minim net pe economie, indiferent dacă s-ar afla sau nu în situațiile de la lit. b) - d) ar
putea beneficia de bursa socială, caz în care nu s-ar mai justifica particularizarea
respectivelor situații.

Caraman Elena Codruța



Este adevărat că, în ceea ce privește bursele sociale pentru motive
medicale, legiuitorul a menționat în clar în cuprinsul alin. (2) al
aceluiași articol că acordarea acestora nu este condiționată de
venitul net lunar al familiei, însă acest aspect reprezintă o
precizarea suplimentară, menită să întărească acordarea acestui tip
de bursă exclusiv pentru motive medicale.

Prin urmare, în situația în care intenția legiuitorului ar fi fost în
sensul condiționării acordării burselor sociale pentru situațiile de
la lit. b) și d) ale alin. (1) al art. 14 de nivelul venitului familial,
acest aspect ar fi trebuit să rezulte în mod expres, fie prin
realizarea unei trimiteri la nivelul venitului prevăzut la lit. a),
fie prin menționarea în cuprinsul respectivei litere a cuantumului
acestuia, în lipsa unei asemenea precizări nefiind cunoscut
cuantumul acestuia pentru fiecare situație în parte.



Transmiterea și depunerea actelor doveditoare

Având în vedere situația epidemiologică actuală,
depunerea, la unitatea de învățământ, a cererilor și a
actelor care dovedesc dreptul de acordare a bursei, după
caz. pentru obținerea bursei de studiu, respectiv a bursei
de ajutor social, în semestrul al II-lea al anului școlar
2021-2022, se poate realiza inclusiv prin mijloace
electronice de comunicare, scanate/fotocopiate, pe adresa
de e-mail comunicată de unitatea de învățământ sau prin
poștă, cu confirmare de primire, până la data de 31
ianuarie 2022, inclusiv. Unitatea de învățământ va
confirma primirea documentelor prin e-mail transmis pe
adresa comunicată de către elevii majori sau
părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai
elevilor minori



Art. 15 Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal
instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor
din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a
bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

Art. 16 (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de
la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete
lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie.

Art. 13 (1) Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind
revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale
familiei.

Elevii care acumulează 10 absențe
nemotivate într-o lună nu primesc bursa de
ajutor social pentru luna respectivă.

Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul
lunar al bursei de ajutor social.



bursa de studiu

Cumulul 
burselor Bursa de ajutor 

social

bursa de meritbursa de 
performanță

Bursa de ajutor social
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Nu primesc pentru luna respectivă bursa de ajutor social dacă au acumulat 10 
absențe nemotivate în acea lună, următorii:

❑ elevi proveniți din familii posibilități financiare reduse
❑ elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra 

cărora a fost instituită o măsură de protecție socială
❑ elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 

structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic  conform OMSMM nr.
1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu 
dizabilități în grad de handicap 

❑ elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au 
posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu



Cumulul burselor

Bursă de merit

Bursă de studiu

Bursa de 
performanță

Elevii trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să
o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată
pentru o perioadă de timp mai mare



Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13

elevilor care repetă anul din motive medicale,
dovedite prin documente medicale

Art. 18 lit. c)

au promovat anul școlar sau celor care la
sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o
singură disciplină de învățământ și au
acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/
semestru.

Art. 18 lit. a)

absolvenților învățământului gimnazial care fac
dovada că au fost admiși în liceu/învățământ
profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de
învățământ preuniversitar de stat

Art. 18 lit. b)

01

02

03

05
04



Elevii cu cerințe educaționale speciale 

indiferent dacă beneficiază și de 
o măsură de protecție socialăbursă de studiu

bursă de merit

OPTEAZĂ
Bursă de 

performanță

Bursă de 
ajutor social

ajutor social



acordare burse semestrul II

Media generală de cel puțin 
7,50 și au acumulat cel mult 10 
absențe nemotivate/semestru 

în anul școlar anterior

Media generală de cel 
puțin 7,50 și au 

acumulat cel mult 10 
absențe nemotivate pe 

semestrul I

Bursa de studiu

Beneficiază de bursă

elevii claselor 
VI-VIII și X-XII 

revizuire, în funcție de 
modificările intervenite în 
veniturile nete lunare ale 

familiei 



acordare burse semestrul IIacordare burse semestrul II

elevii claselor a V-
a  și a IX-a 

Media generală de cel puțin 
7,50 și au acumulat cel mult 

10 absențe nemotivate pe 
semestrul I

Beneficiază de bursă

Bursa de studiu

revizuire, în funcție de 
modificările intervenite în 
veniturile nete lunare ale 

familiei 



Acordarea și revizuirea bursei de merit

An școlar/ 
semestru

Semestrul I Semestrul al II-lea Sfârșit de an școlar

S
C
E
N
A
R
I
U
L

1

Elev clasa VI-VIII/X-XII  media 9,70 și 
10 absențe nemotivate

Beneficiază de bursă de merit 

în sem. II obține media 9,30 și 7 absențe 
nemotivate

primește bursă în sem. I la început de an 
școlar

media generală 9,50 
(9,70 sem. I + 9,30 sem. II)
și 17 absențe nemotivate 

promovează în clasa a VI-a/a X-a 

Elev clasa a V-a/a IX-a media 9,40 și 10 
absențe nemotivate

La revizuirea burselor acesta NU  beneficiază 
de bursa de merit deoarece nu îndeplinește 

condiția de medie

obține la sfârșitul semestrului media 9,80 și 10 
absențe nemotivate

primește bursă în sem. I la început de an 
școlar

media generală 9,60 
(9,40 sem. I + 9,80 sem. II)
și 20 absențe nemotivate 

promovează în clasa a VI-a/a X-a 

Elevul din clasa a V-a nu vor beneficia niciodată de bursă de merit pe semestrul I



Acordarea și revizuirea bursei de merit

An școlar/ 
semestru

Semestrul I Semestrul al II-lea Sfârșit de an școlar

S
C
E
N
A
R
I
U
L

2

Elev clasa a V-a/a IX-a media 9,70 și 10 absențe 
nemotivate

Beneficiază de bursă de merit 

în sem. II obține media 9,30 și 7 absențe 
nemotivate

primește bursă în sem. I la început de an școlar
media generală 9,50 

(9,70 sem. I + 9,30 sem. II)
și 17 absențe nemotivate 

promovează în clasa a VI-a/a X-a 

Elev clasa a V-a/a IX-a media 9,40 și 10 absențe 
nemotivate

La revizuirea burselor acesta NU  beneficiază 
de bursa de merit deoarece nu îndeplinește 

condiția de medie

obține la sfârșitul semestrului media 9,80 și 10 
absențe nemotivate

primește bursă în sem. I la început de an școlar
media generală 9,60 

(9,40 sem. I + 9,80 sem. II)
și 20 absențe nemotivate 

promovează în clasa a VI-a/a X-a 

Elev clasa a IX-a a obținut media de admitere în 
învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 

beneficiază de bursă din sem. I, începând cu anul 
școlar 2022-2023

obține media 9,38 și 8 absențe nemotivate

La revizuirea burselor acesta NU  beneficiază 
de bursa de merit deoarece nu îndeplinește 

condiția de medie

obține la sfârșitul semestrului media 9,60 și 10 
absențe nemotivate

Nu primește bursă în sem. I la început de an 
școlar

media generală 9,49
(9,38 sem. I + 9,60 sem. II)
și 18 absențe nemotivate 

promovează în clasa a X-a 

Elev clasa a IX-a a obținut media de admitere în 
învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 

beneficiază de bursă din sem. I, începând cu anul 
școlar 2022-2023

obține media 9,50 și 0 absențe nemotivate

Beneficiază de bursă de merit 

în sem. II obține media 9,75 și 7 absențe 
nemotivate

primește bursă în sem. I la început de an școlar
media generală 9,62

(9,50 sem. I + 9,75 sem. II)
și 7 absențe nemotivate 



Acordarea și revizuirea bursei de merit

An școlar/ 
semestru

Semestrul I Semestrul al II-lea Sfârșit de an școlar

2021-2022 Elev clasa a V-a/a IX-a media 9,50 și 10 absențe 
nemotivate

Beneficiază de bursă de merit 

în sem. II obține media 9,30 și 7 absențe nemotivate

media generală 9,40 
(9,50 sem. I + 9,30 sem. II)
și 17 absențe nemotivate 

promovează în clasa a VI-a/a X-a dar
nu primește bursă în sem. I la început de an școlar

2022-2023 Elevul din clasa clasa a VI-a/a X-a nu 
beneficiază de bursă la început de an școlar 

deoarece a obținut media generală 9,40 

obține media 9,60 și acumulează 4 absențe 
nemotivate

Nu beneficiază de bursă
Revizuirea se face la lista deja existentă la început de an școlar în funcție 
de rezultatele obținute la învățătură la care se pot adăuga elevi de clasa a 

V-a/a IX-a dacă îndeplinesc condițiile de medie de cel puțin 9,50 și cel mult 
10 absențe nemotivate pe semestrul I

obține media  9,50 și 10 absențe nemotivate

media generală 9,55 
(9,60 sem. I + 9,50 sem. II)
și  14 absențe nemotivate 

promovează în clasa a VII-a/a XI-a 
primește bursă în sem. I la început de an școlar

2023-2024

Elevul din clasa a VII-a/a XI-a
pe baza mediei generale de 9,55 și 14 absențe 

nemotivate din anul școlar anterior beneficiază 
de bursă

obține media 9,40 și 8 absențe nemotivate

La revizuirea burselor acesta pierde bursa de merit deoarece nu 
îndeplinește condiția de medie

Revizuirea se face la lista deja existentă la început de an școlar în funcție 
de rezultatele obținute la învățătură la care se pot adăuga elevi de clasa a 

V-a/a IX-a dacă îndeplinesc condițiile de medie de cel puțin 9,50 și cel mult 
10 absențe nemotivate pe semestrul I

obține media 9,55 și 10 absențe nemotivate

media generală 9,47
(9,40 sem. I + 9,55 sem. II)
și  18 absențe nemotivate 

promovează în clasa a VIII-a/a XII-a 

nu primește bursă în sem. I la început de an școlar

2024-2025

Elevul din clasa a VIII-a/a XII-a
pe baza mediei generale de 9,47 și 18 absențe 

nemotivate anual și cel mult 10 absențe 
nemotivate pe semestru 

nu primește bursă în sem. I
Obține media 9,72 și 0 absențe nemotivate

La revizuirea burselor acesta nu primește bursă de merit deoarece  nu 
îndeplinește condiția de medie generală

Revizuirea se face la lista deja existentă la început de an școlar în funcție 
de rezultatele obținute la învățătură la care se pot adăuga elevi de clasa a 

V-a/a IX-a dacă îndeplinesc condițiile de medie de cel puțin 9,50 și cel mult 
10 absențe nemotivate pe semestrul I

obține la sfârșitul semestrului media 9,55 și 10 absențe nemotivate

Pentru acordarea bursei de merit elevul trebuie să 
îndeplinească, cumulativ, două condiții:
 media de cel puțin 9,50 pe semestru
 cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru
Iar anual:
 media generală anuală  (sem I + sem II) de cel puțin 9,50 
cel mult 20 de absențe nemotivate, dar nu mai mult de 10 

absențe nemotivate pe fiecare semestru



D

D
D

D

D

Atenție la neatenție și organizare strașnică!

In conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea Educației
Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de către
Ministerul Educației iar criteriile specifice de acordare a burselor de
performanță, de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social
se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de
învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu
integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.
La stabilirea criteriilor specifice și, ulterior, a documentelor

justificative care decurg din acestea, pentru bursele a căror acordare
necesită adeverințe de venit, respectiv bursele de studiu și cele de
ajutor social, unitățile de învățământ vor stabili/solicita doar
documente relevante în stabilirea venitului (adeverință de venit
eliberată de Administrația Finanțelor Publice/adeverință de venit
eliberată de angajator/talon de șomaj/talon de pensie, pensie
alimentară, alocație copii și declarație pe propria răspundere).

Caraman Elena Codruța



Bursa profesională 

Hotărârea nr. 951/2017 precizează la art. 1 stat subvenționează costurile
pentru elevii care frecventează învățământul profesional, inclusiv
învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, denumit în
continuare învățământ profesional, se realizează prin Programul național de
protecție socială „Bursa profesională“.
Bursa profesională se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor
școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de
certificare a calificării profesionale.
Se precizează foarte clar la art. 5 alin. (1) că elevii din învățământul
profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională și de sprijinul
financiar prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea
criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul
Programului național de protecție socială „Bani de liceu“, cu modificările
ulterioare.



Cumul bursă profesională

La alin. (2) al art. 5 din HG nr. 951/2017 se specifică că elevii din învățământul
profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia și de burse de
performanță sau burse de merit.
Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) și care au dreptul să primească
atât bursă de performanță, cât și bursă de merit trebuie să opteze, dintre acestea
două, pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă de
timp mai îndelungată.
Beneficiarii Programului național de protecție socială „Bursa profesională“ 
nu pot beneficia în același timp și de bursă socială.
Elevii din învățământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii,
finanțată total sau parțial din bugetul Ministerului Educației, trebuie să opteze
pentru această bursă sau pentru bursa profesională.
În concluzie pot beneficia de bursă de studii sau burse de ajutor social.



Este discriminatorie condiția prevăzută la art. 10 alin. 4) și art. 14 alin. 1) lit. a) în ceea ce
privește stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie și cele prevăzute de HG nr.
1488/2004 la art. 3 care prevede că la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se
iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3
luni anterioare depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare
pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii și burselor sociale, precum și a altor
ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
Beneficiarii Programului național de protecție socială "Bani de liceu" nu pot beneficia în 
același timp și de bursă socială.

Caraman Elena Codruța



Vă mulțumesc!


