
ÎN ATENŢIA  ÎNVĂŢĂTORILOR/DIRIGINŢILOR  2019-2020 
 

CONDIŢII BURSE (cf. Ordin 5576/2011) 
Semestrul  I 

 
Termen limită de depunere a dosarelor 20.09.2019 

 

BURSE DE PERFORMANŢĂ: - pentru  premii obţinute în anul şcolar precedent. 

- locul I, II, III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor naţionale organizate 

de MEN care se afla pe lista Ministerului; 

- copii CI/CN şi diploma - în DOSAR .           DOAR O SINGURĂ  DIPLOMĂ 

BURSE MERIT   A 
 - media generală peste 8,50 în anul şcolar precedent;  

             -   pentru clasele  a V-a  şi a  IX-a  bursa se acordă începând cu sem. II; 

BURSE MERIT   B     - pentru  premii obţinute în anul şcolar precedent. 

- locul I, II, III la etapele judeţene ale olimpiadelor (zonale) şi concursurilor naţionale 

organizate de MEN care se afla pe lista Ministerului;  

- copii CI/CN şi diplome. diploma - în DOSAR .           DOAR O SINGURĂ  DIPLOMĂ 

BURSE MERIT C- pentru  premii obţinute în anul şcolar precedent. 

- locul I, II, III la concursurile naţionale organizate de MEN care se afla pe lista 

Ministerului; 

- copii CI/CN şi şi diploma - în DOSAR .           DOAR O SINGURĂ  DIPLOMĂ 

 

BURSE DE STUDIU: (necesită dosar)         maxim   1263  RON  pentru studii medii  

 maxim  1413  RON  pentru studii superioare 

- media generală peste 7 în anul  şcolar precedent ; media 10 purtare; 

- venitul lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni – mai mic sau egal cu 

salariul minim (net) pe economie      

- pentru clasele  a V-a  şi a  IX-a  bursa se acordă începând cu sem. al II-lea; 

    -     Bursa de studiu se poate combina cu  bursa de Performanţă sau Bursa de merit( A 

sau B sau C) . 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL: (necesită dosar) :         614,66 RON   pentru studii medii  

                       664,66 RON    pentru studii superioare 

- promovat; media 10 purtare; 

- venit mediu lunar pe membru de familie pe ultimele 12 luni mai mic sau egal cu 50% din 

salariul minim net pe economie şi nu deţin terenuri agricole cf. Art.13 pct.c)      

- tipurile de burse sociale sunt menţionate la Art.13 pct.a),b),c) 

BURSĂ MEDICALĂ(= bursă socială, necesită dosar):dovada afecţiunii de care suferă elevul;   

BURSA DE ORFAN ((= bursă socială, necesită dosar)   - de un singur  părinte sau de amândoi; 

BURSĂ OCAZIONALĂ (necesită dosar): se acordă o dată pe an pentru 75% din salariul minim net 

pe economie. 

921,99 RON   pentru  studii medii  

 996,99 RON    pentru studii superioare          

BANI DE LICEU (necesită dosar) -  doar pentru clasele IX-XII  se depune  doar in semestrul 1. 

RECHIZITE ŞCOLARE pt. cls. I-VIII (necesită dosar):   studii medii         631,5 RON  

 studii superioare 706,5 RON 

 venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a anului 2019   să fie maxim 50% 

din salariul minim- se acordă.doar in semestrul 1 .                                                                                

Toate dosarele se reînnoiesc la începutul fiecărui semestru, indiferent de tipul de bursă solicitat 

anterior (excepţie –Bani de liceu – doar in semestrul 1 - care se acordă o singură data pe an şcolar pe 

toata durata acestuia ) şi  necesită  10/FB la purtare . 

 

-Se pot combina doar 2 tipuri de burse, nu mai multe;  însă niciodată 2 Burse de merit ..... A sau  B 

sau C . 

-Toate dosarele necesită CERERE din care să rezulte opţiunea tipului de de bursă - nu este o cerere 

tip.. 

-Pentru fiecare tip de bursă se face dosar separat. 

-Fiecare copil TREBUIE să opteze singur pentru  combinaţia de burse dorită, dacă se încadrează la 2 

tipuri; 

                                            
*Acest material este orientativ, conţine informaţiile în rezumat. Pentru  cunoaşterea metodologiei oficiale de 

acordare a burselor vă rugăm să consultaţi  Ordinul MECTS nr.5576 /2011), legea 38/2019 şi alte 

modificări/adăugiri ulterioare. 
 


