Burse pentru elevi
Aspecte generale
Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de merit, de studiu şi de ajutor
social.
Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând atât protecţia
socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
Formele burselor de ajutor social
Bursa de ajutor social poate consta, după caz, în:
a) în învăţământul preşcolar - ajutorul acordat de către stat pentru copii aflaţi în grădiniţele cu program
prelungit şi săptămânal, pentru suportarea unei părţi din costul hranei, diferenţiat în funcţie de numărul
de copii din fiecare familie, aflaţi în creşe şi grădiniţe, şi de veniturile lunare brute cumulate ale părinţilor
sau ale susţinatorilor legali;
b) în învăţământul primar, secundar, liceal şi postliceal de stat - o sumă acordată lunar elevilor, în cazul în
care nu beneficiază de bursa de studiu, în funcţie de veniturile lunare ce revin pe membru de familie;
c) în învăţământul superior - o sumă acordată lunar studenţilor, în cazul în care nu beneficiază de bursa
de studiu sau de bursa de merit, în funcţie de veniturile lunare ce revin pe membru de familie; studenţii
pot beneficia şi de burse de ajutor social pentru maternitate, îmbrăcăminte sau deces;
d) în învăţământul primar, secundar, liceal, postliceal şi supe- rior - o sumă acordată ocazional elevilor şi
studenţilor.
Bursa de merit şi bursa de studiu

I. Burse pentru elevi


Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
(primar, secundar, liceal şi postliceal), cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la
învăţătură.



Bursele de merit se acordă şi în trimestrul I elevilor din clasele X-XII (XIII), dacă au obţinut în
anul şcolar anterior media generală de cel puţin 9,80 şi respectiv media 10 la purtare. Ele se
revizuiesc trimestrial. Bursele de merit se acordă şi elevilor din învăţamântul liceal dacă în anul
şcolar anterior au fost premiaţi la olimpiadele internaţionale şcolare pe dis- cipline de
învăţământ.



Burse de studiu se acordă trimestrial elevilor de la liceu, cu condiţia ca media trimestrială sau
anuală să fie de cel puţin 9 şi 10 la purtare.

Bursa de performanţă
În cadrul bursei de merit se instituie bursa de performanţă, acordată câştigătorilor locurilor I, II şi III la
fazele naţionale ale olimpiadelor pe discipline, elevilor calificaţi la olimpiadele internaţionale, altor
categorii de elevi care obţin rezultate de valoare în manifestări interne şi internaţionale cu caracter
cultural- artistic - bursa artistică - sau cu caracter sportiv - bursa sportivă şi cu caracter tehnico-ştiinţific
- bursa tehnico-ştiintifică.
Bursa de ajutor social
Bursele de ajutor social se acordă elevilor în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor
legali ori în alte cazuri prevăzute de lege. Beneficiază de bursa de ajutor social următoarele categorii de
elevi:
a) orfani, bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispen- sarelor şcolare, cei care suferă de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul
HIV sau bolnavi de SIDA, cei care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism
articular, handicap locomotor.
b) elevii din învăţământul preuniversitar din mediul rural, şcolarizaţi într-o altă localitate, pentru care nu
se poate asigura masa în natură;
c) elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumu- lat următoarele condiţii:
• nu realizează venituri net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din
salariul minim net pe economie;
• nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2‚ în zonele colinare şi de şes şi de
40.000 m2‚ în zonele montane;

d) elevii din unităţile de învăţământ de stat, cursuri de zi şi cursuri serale, cărora li se aplică
prevederile Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acorda- rea unor drepturi
urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989, în baza certificatului care atestă calitatea sa ori a unuia dintre părinţi de “Erou-martir” sau “Luptător pentru
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi
reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României.
Condiţii pentru obţinerea bursei de ajutor social
Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentanţii legali ai acestora depun la comisia de
atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte
doveditoare privind venitul me- diu net lunar pe membru de familie. La stabilirea venitului mediu net
lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii
familiei, cu excepţia alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii.
Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avi- zul medicului abilitat să avizeze acordarea
burselor conform Legii privind asigurările sociale de sănătate nr. 145/1997, nu- mai după efectuarea unor
anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei.
Perioada de acordare a burselor de ajutor social
Bursele se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de
bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie. Bursele de ajutor social se acordă şi pe
perioada vacanţelor şcolare pentru elevii îndreptăţiţi să o primească, în următoarele situaţii:
a) celor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură
disciplină de învăţământ şi au media anuală la purtare cel puţin 8,00, cu excepţia celor care au depăşit cu
2 ani vârsta clasei respective;
b) absolvenţilor 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 învăţământ de stat, cursuri de zi;
c) celor declaraţi repetenţi din motive medicale.
Aceştia beneficiază de burse inclusiv în primul trimestru al clasei a IX-a, respectiv anul I.

Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a
familiei aces- tuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efec- tuate în străinătate, precum şi
accesul la burse din alte surse.
Acte necesare
• cerere;
• ancheta socială (după caz);
• acte medicale (după caz);
• acte de venituri;
• adeverinţa privind suprafaţa de terenuri deţinute de familie.
Organul competent
Organul competent pentru acordarea burselor este uni- tatea de învăţământ unde învaţă elevul
respectiv. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are obligaţia de a afişa la loc vizibil Decizia
Comisiei de acordare a burselor de merit, în termen de 3 zile de la luarea deciziei.
Dacă cererea de acordare a bursei de ajutor social este refuzată, elevii sau susţinătorii legali ai acestora
pot contesta în scris hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 15 zile
lucrătoare de la data afişării.
Contestaţiile 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 contestaţie.
II. Alte facilităţi pentru elevi
Elevii beneficiază de tarif redus cu 50% pentru trans- portul local în comun, de suprafaţă şi subteran,
precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot tim- pul anului calendaristic. Cei orfani
sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuităţi. Elevii din învăţământul de stat sau particular
beneficiază de abonamente de călătorie pe cale ferată, cu număr nelimitat de călătorii pentru distanţe de
până la 75km. Pentru distanţe cuprinse între 75-500 km beneficiază de abonamente lunare pe căile ferate
cu 8 călătorii simple. Elevii beneficiază de tarife reduse cu 50% pentru acce- sul la muzee, concerte,
spectacole de teatru, operă, film şi alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice.
III. Burse pentru studenţi

Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat, cursuri de
zi, în funcţie de re- zultatele obţinute la învăţătură, iar cursanţilor de la învăţământul postuniversitar,
bursele se acordă prin concurs. Pot primi burse numai studenţii care au efectuat integral activităţile
universi- tare în conformitate cu planurile de învăţământ.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia,
rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite
ori cu activitate conform legislaţiei romane; numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ,
studiile efectuate în străinătate, precum şi ac- cesul la burse din alte surse.
Condiţii de acordare a burselor de ajutor social
Bursele de ajutor social se acordă în funcţie de veniturilenete medii lunare ce revin pe membru de
familie următoarelor categorii de studenţi:
a) studenţilor care nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai
mare decât salariul de bază minim pe ţară;
b) studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat cărora li se aplică prevederile Legea nr.
42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora,
răniţilor, celor care au fost reţinuţi în peri- oada 16-22 decembrie 1989, în baza certificatului care atestă
calitatea sa ori a unuia dintre părinţi de “Erou-martir” sau “Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române
din Decembrie 1989”, cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte
deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României.
c) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
d) studenţilor bolnavi TBC care se află în evidenţa dispen- sarelor medicale, celor care suferă de diabet,
boli maligne, sin- dromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul
HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular. Senatele universitare pot lua în
con- siderare şi alte boli cronice.
Acordarea ocazională a burselor de ajutor social
Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional în cuan- tumul unei burse de ajutor social, în limita
fondurilor repar- tizate pentru burse, astfel:

a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda studenţilor orfani de ambii
părinţi, studenţilor defavorizaţi social, studenţilor proveniţi din casele de copii sau din plasament familial,
care realizează venituri pe mem- bru de familie până la 75% din salariul de bază minim pe ţară, stabilit la
începutul lunii în care studentul a solicitat bursa. Bursa de ajutor social ocazional se poate acorda de
două ori în decursul unui an universitar, la solicitarea studentului, indifer- ent dacă studentul mai
beneficiază de altă categorie de bursă;
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate se acordă studentei sau studentului a cărei/cărui
soţ/soţie nu realizează venituri, o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea lenjeriei
copilului nou-născut;
c) bursele de ajutor social ocazional în caz de deces se pot acorda pentru decesul unui membru al
familiei studentului(ei) (soţie, soţ, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau
căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu
cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
Durata burselor
Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie studenţilor pe durata anului universitar (cursuri,
sesiuni de ex- amene, activităţi practice, examen de licenţă sau de absolvire), în conformitate cu planul
de învăţământ, cu excepţia vacanţelor.
Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor, în cuantumul bursei de ajutor social, dacă studenţii bursieri
sunt orfani de am- bii părinţi, dacă provin din case de copii sau din plasament famil- ial ori sunt bolnavi
T.B.C. şi se află în evidenţa dispensarelor med- icale, suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de
malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardio- patii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut.
IV. Burse privată de studiu
Bursa privată reprezintă sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană
juridică de drept pri- vat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev,
student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituţie de
învăţământ supe- rior acreditată, din ţară sau din străinătate. Bursa privată nu poate fi acordată rudelor
sau afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv.

Contractul se semnează de beneficiar sau, în funcţie de vârstă, de beneficiar, cu acordul reprezentantului
său legal, şi de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizică ce oferă bursa.
Obligaţiile benficiarului
• Beneficiarul bursei private are obligaţia să prezinte contractul, în vederea avizării, la instituţia/unitatea
de învăţământ în care studiază.
• Contractul poate conţine clauze prin care să se stabilească obligaţia beneficiarului de a lucra după
finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumită perioadă, pentru per- soana juridică sau fizică ce acordă
bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.

