Burse Studiu
ORDIN Nr. 5576/2011
ART. 9
(1) Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru
de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care îndeplinesc
simultan conditiile: au media generala peste 7,00 si nota 10 la purtare în semestrul anterior
celui în care se acorda bursa.
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în functie de modificarile intervenite în veniturile
nete lunare ale familiei si în situatia scolara a elevilor.
ART. 10
Bursele de studiu se acorda începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflati în clasele de
început ale învatamântului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I,
pentru elevii aflati în celelalte clase ale învatamântului gimnazial, liceal sau profesional.
ART. 20
(1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a burselor de
studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administratie ale unitatilor de
învatamânt, în limitele fondurilor repartizate si în raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi
a activitatilor scolare.
(2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenta
politica a elevului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite, studiile
efectuate în strainatate, precum si accesul la burse din alte surse.
Articolul 82 (LEGE nr. 38 din 17 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.
1/2011)

(1) Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de
burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social.
4. La articolul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu
următorul cuprins:
(1^1) Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al
bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.
(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu
bursa de studiu.

