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ANEXA 1 
 

CRITERII GENERALE 
de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii din 

învăŃământul preuniversitar de stat, cursuri de zi 
 
    1. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material 
vizând atât protecŃia socială, cât şi stimularea elevilor care obŃin rezultate foarte bune 
la învăŃătură şi disciplină. 
    2. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor din învăŃământul 
preuniversitar de stat, cursuri de zi, în funcŃie de rezultatele obŃinute la învăŃătură. În 
cadrul bursei de merit se instituie bursa de performanŃă, acordată câştigătorilor 
locurilor I, II şi III la fazele naŃionale ale olimpiadelor pe discipline, elevilor calificaŃi 
la olimpiadele internaŃionale, altor categorii de elevi care obŃin rezultate de valoare în 
manifestări interne şi internaŃionale cu caracter cultural-artistic - bursa artistică - sau 
cu caracter sportiv - bursa sportivă - şi cu caracter tehnico-ştiinŃific - bursa tehnico-
ştiinŃifică. 
    Bursele de ajutor social se acordă elevilor în funcŃie de situaŃia materială a familiei 
sau a susŃinătorilor legali ori în alte cazuri prevăzute de lege. 
    3. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaŃie de la bugetul 
de stat şi se repartizează inspectoratelor şcolare de către Ministerul EducaŃiei 
NaŃionale, ca ordonator principal de credite, proporŃional cu numărul elevilor din 
învăŃământul preuniversitar de stat, cursuri de zi. 
    4. Elevii promovaŃi pot primi burse de merit şi burse de studiu începând cu 
trimestrul al II-lea al clasei a IX-a (anul I), respectiv trimestrul I al claselor X - XII 
(XIII) şi din anii II - IV, conform criteriilor specifice stabilite anual de consiliile de 
administraŃie ale inspectoratelor şcolare, în limita fondurilor repartizate. 
    5. Cuantumurile burselor de merit, de performanŃă, ale burselor de studiu şi de 
ajutor social se stabilesc de consiliul de administraŃie al inspectoratului şcolar 
judeŃean sau al municipiului Bucureşti, după caz. 
    6. Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi din 
învăŃământul preuniversitar de stat, cursuri de zi: 
    a) orfani, bolnavi de TBC şi care se află în evidenŃa dispensarelor şcolare, cei care 
suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbŃie grave, insuficienŃe renale 
cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 
miopie gravă, boli imunologice, cei infestaŃi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei 
care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, 
handicap locomotor. 
    Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului abilitat să 
avizeze acordarea burselor conform Legii privind asigurările sociale de sănătate nr. 



145/1997, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea 
materială a familiei; 
    b) elevii din învăŃământul preuniversitar din mediul rural, şcolarizaŃi într-o altă 
localitate conform Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările 
ulterioare, pentru care nu se poate asigura masa în natură; 
    c) elevii proveniŃi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiŃii: 
    - nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie 
mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 
    - nu deŃin terenuri agricole cu o suprafaŃă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare 
şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane; 
    d) elevii din unităŃile de învăŃământ de stat, cursuri de zi şi cursuri serale, cărora li 
se aplică prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, în baza 
certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atestă 
calitatea sa ori a unuia dintre părinŃi de "Erou-martir" sau "Luptător pentru Victoria 
RevoluŃiei Române din Decembrie 1989", cu una dintre menŃiunile: rănit, reŃinut, 
rănit şi reŃinut, remarcat prin fapte deosebite, însoŃit de brevet semnat de Preşedintele 
României. 
    7. Pentru obŃinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentanŃii legali ai 
acestora depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăŃământ, în 
termenul stabilit de aceasta, o cerere însoŃită de acte doveditoare privind dreptul de 
acordare a bursei de ajutor social. 
    8. Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi pot fi revizuite 
trimestrial, în funcŃie de modificările intervenite privind veniturile nete lunare ale 
familiei. 
    9. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor 
depune acte doveditoare la începutul fiecărui trimestru. 
    La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate 
veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, cu excepŃia alocaŃiei 
suplimentare pentru familiile cu mulŃi copii. 
    10. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, o dată pe an, elevilor din 
învăŃământul de stat, cursuri de zi, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie 
nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie, pe baza documentelor 
doveditoare de venituri. 
    Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puŃin egal cu 
cuantumul lunar al bursei de ajutor social. 
    11. Bursele se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi 
susŃinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în 
producŃie. 
    12. Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanŃelor şcolare pentru elevii 
prevăzuŃi la pct. 6, în următoarele situaŃii: 



    a) celor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt 
corigenŃi la o singură disciplină de învăŃământ şi au media anuală la purtare cel puŃin 
8,00, cu excepŃia celor care au depăşit cu doi ani vârsta clasei respective; 
    b) absolvenŃilor clasei a VIII-a care fac dovada că au reuşit la examenul de 
admitere în clasa a IX-a (anul I) la o unitate de învăŃământ de stat, cursuri de zi; 
    c) celor declaraŃi repetenŃi din motive medicale. 
    Aceştia beneficiază de burse inclusiv în primul trimestru al clasei a IX-a, respectiv 
anul I. 
    13. Numărul beneficiarilor de burse de merit nu poate să depăşească 1%, iar al 
celor de burse de studiu 1,5% din numărul total al elevilor din clasele IX - XII (XIII), 
respectiv anii I - IV, la nivelul judeŃului şi al municipiului Bucureşti. 
    14. Criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor se stabilesc anual, în 
consiliile de administraŃie ale inspectoratelor şcolare judeŃene şi în cel al 
inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, având în vedere fondurile repartizate 
şi integralitatea efectuării de către elevi a activităŃilor şcolare. 
    Metodologia cuprinde criterii suplimentare, precum şi componenŃa şi atribuŃiile 
comisiei de acordare a burselor de la nivelul unităŃii de învăŃământ, respectiv 
componenŃa comisiei de atribuire a burselor de la nivelul inspectoratului şcolar. 
    Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenŃa 
politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenŃa la organizaŃii legal constituite, 
studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 
    Criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor şcolare se afişează la 
unităŃile de învăŃământ din cadrul fiecărui inspectorat şcolar judeŃean. 
    Consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ vor înainta inspectoratelor 
şcolare judeŃene propuneri privind acordarea burselor de performanŃă. Inspectoratele 
şcolare judeŃene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti desemnează 
beneficiarii acestor burse. 
    15. Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ are obligaŃia de a afişa la loc 
vizibil decizia comisiei de acordare a burselor de merit, în termen de 3 zile de la 
luarea deciziei. 
    16. Elevii sau susŃinătorii legali ai acestora pot contesta în scris hotărârea 
consiliului de administraŃie al unităŃii de învăŃământ, în termen de 15 zile lucrătoare 
de la data afişării. 
    ContestaŃiile sunt rezolvate de către comisia de acordare a burselor de la nivelul 
inspectoratului şcolar, în termen de 3 zile de la data expirării termenului de 
contestaŃie. 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 
 

CRITERII GENERALE 
de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenŃii şi 

cursanŃii din învăŃământul superior de stat, cursuri de zi 
 

    1. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă studenŃilor din învăŃământul 
superior de stat, cursuri de zi, în funcŃie de rezultatele obŃinute la învăŃătură, iar 
cursanŃilor de la învăŃământul postuniversitar bursele se acordă prin concurs. Bursele 
de ajutor social se acordă la cerere, în funcŃie de situaŃia materială a familiei 
studentului. StudenŃii primesc burse în baza criteriilor generale stabilite de prezenta 
hotărâre şi a criteriilor specifice elaborate de senatul universitar respectiv. 
    2. Bursele de merit se acordă în următoarele cazuri: 
    a) studenŃilor cu rezultate deosebite la învăŃătură; 
    b) studenŃilor cu performanŃe ştiinŃifice - bursa de performanŃă, care este o bursă de 
merit atribuită prin concurs de către fiecare universitate; 
    c) studenŃilor cu performanŃe cultural-artistice deosebite - bursa de performanŃă 
artistică, celor cu performanŃe sportive - bursa de performanŃă sportivă. Acestea sunt 
burse de merit atribuite de către fiecare universitate. 
    3. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate 
instituŃiilor de învăŃământ superior de către Ministerul EducaŃiei NaŃionale, 
proporŃional cu numărul studenŃilor de la cursurile de zi, învăŃământ de scurtă durată, 
învăŃământ de lungă durată, învăŃământ de studii aprofundate, din instituŃia respectivă. 
    4. Criteriile specifice de acordare a burselor la nivelul instituŃiilor de învăŃământ 
superior se elaborează de senatele universitare, Ńinând seama de sistemul de 
organizare a învăŃământului superior, diferenŃiat pe specializări, iar în cazul burselor 
de ajutor social, de venitul net al familiei studentului sau al susŃinătorului legal. 
    Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de stat: 
vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenŃa politică a candidatului sau a familiei acestuia, 
apartenenŃa la organizaŃii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaŃia 
română, numărul de ani petrecuŃi în alte instituŃii de învăŃământ, studiile efectuate în 
străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 
    5. Senatele universitare pot elabora criterii specifice diferenŃiate pentru acordarea 
burselor de merit, de studiu şi a burselor de ajutor social, în funcŃie de activitatea 
profesională. 
    6. Cuantumurile burselor sunt stabilite de către senatul universitar, în aşa fel încât 
cuantumul minim al bursei să acopere cheltuielile de cazare şi masă în cămine şi, 
respectiv, la cantine. 
    Cuantumul bursei de performanŃă este cel puŃin de două ori mai mare decât bursa 
minimă atribuită în instituŃia de învăŃământ respectivă şi mai mare decât bursa de 
merit. 



    7. InstituŃiile de învăŃământ superior pot completa fondul de burse provenit de la 
bugetul de stat cu fonduri provenite din venituri proprii. 
    8. Bursele de ajutor social se acordă: 
    a) studenŃilor integralişti din instituŃiile de învăŃământ superior de stat, cărora li se 
aplică prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, în baza 
certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atestă 
calitatea lor ori a unuia dintre părinŃi de "Luptători pentru Victoria RevoluŃiei Române 
din Decembrie 1989" sau de "Erou-martir" - cu una dintre menŃiunile: rănit, reŃinut, 
rănit şi reŃinut, remarcat prin fapte deosebite, însoŃit de brevet semnat de Preşedintele 
României; 
    b) studenŃilor orfani, celor proveniŃi din casele de copii sau plasament familial, care 
nu realizează venituri; 
    c) studenŃilor bolnavi TBC, care se află în evidenŃa unităŃilor medicale, celor care 
suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbŃie grave, insuficienŃă renală 
cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 
miopie gravă, boli imunologice, cei infestaŃi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 
spondilită anchilozantă sau reumatism articular; 
    d) studenŃilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net 
mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. 
    Senatele universitare pot acorda şi alte burse sociale, conform criteriilor şi 
regulamentelor proprii. 
    9. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, în cuantumuri cel puŃin egale 
cu bursa minimă, stabilite de senatul universităŃii, indiferent dacă studentul mai 
beneficiază de altă categorie de bursă, astfel: 
    a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda 
studenŃilor orfani, studenŃilor defavorizaŃi din punct de vedere social, studenŃilor 
proveniŃi din casele de copii, studenŃilor proveniŃi din plasament familial sau din 
încredinŃare, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu 
pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie. 
    Această categorie de bursă de ajutor social ocazional se poate acorda aceluiaşi 
student de două ori în decursul unui an universitar; 
    b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 
studentului a cărui soŃie nu realizează alte venituri decât bursele, constă într-o bursă 
pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-
născut; 
    c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul 
unui membru al familiei studentului(ei) (soŃ, soŃie, copil) sau în caz de deces al 
studentului(ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu soŃie/soŃ care nu realizează venituri. 
Suma care se atribuie în caz de deces este stabilită de către biroul senatului 
universităŃii. 



    10. Bursa de merit atribuită pentru performanŃe ştiinŃifice - bursa de performanŃă - 
se poate atribui începând cu anul al doilea de studii, pentru 12 luni consecutive, 
începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul instituŃiei de învăŃământ superior. 
Aceasta se acordă şi pe perioada vacanŃelor, inclusiv a vacanŃei de vară pentru 
studenŃi. 
    11. Bursele de merit atribuite studenŃilor cu rezultate deosebite la învăŃătură, 
bursele de studiu şi de ajutor social se atribuie studenŃilor pe durata anului universitar 
(cursuri, sesiuni de examene, activităŃi practice, examen de licenŃă sau de absolvire), 
în conformitate cu planul de învăŃământ, cu excepŃia vacanŃelor. 
    12. Bursele se atribuie şi pe perioada vacanŃelor, dacă studenŃii bursieri sunt orfani, 
dacă provin din case de copii sau din plasament familial ori dacă sunt bolnavi TBC şi 
se află în evidenŃa unităŃilor medicale, dacă suferă de diabet, boli maligne, sindromuri 
de malabsorbŃie grave, insuficienŃe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaŃi 
cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular 
acut. 
    13. StudenŃii care urmează concomitent două specializări în instituŃii de învăŃământ 
superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre 
instituŃii, cu condiŃia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu 
depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea 
de la care urmează să beneficieze de bursă. 
    AbsolvenŃii cu diplomă de licenŃă care urmează o a doua specializare sau studenŃii 
reînmatriculaŃi pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiŃia ca numărul 
anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu 
prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de 
bursă. 
 


