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CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR ELEVILOR DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

AN ȘCOLAR 2022-2023 

 

Ordin nr. 5379 din 7 septembrie 2022 

TIPURI DE BURSE: 

1. BURSA DE PERFORMANȚĂ 

2. BURSA DE MERIT 

3. BURSA DE STUDIU 

4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL 

 

Bursele de acordă în fiecare în școlar: 

 pe perioada cursurilor școlare 

 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 

 a examenului de certificare a calificării profesionale 

 pe perioada pregătirii practice.  

Bursele sociale se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, cu următoarele excepții:  

   a) elevii care nu au promovat anul școlar; 

   b)elevii care la sfarșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină si au 

acumulat mai mult 20 de absențe nemotivate/an; 

   c)absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ 

profesional, cursuri cu frecvență, intr-o unitate de invățământ preuniversitar de stat; 

   d)elevii care repetă anul scolar din alte motive decât medicale. 

 

Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel 

gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de burse de performanță, burse de 

merit, burse de studiu și burse de ajutor social. 

 

Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel 

primar, beneficiază de burse de performanță și de burse de ajutor social.  

 

!!! 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 cel 

mult 20 pe an școlar. 

 

 

!!! Cumulul burselor: Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, 

bursa de merit și /sau bursa de studiu (elevii trebuie să opteze pentru una dintre bursele 

performanță, bursa de merit și /sau bursa de studiu, putând să o aleagă pe cea cu 

valoarea cea mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai lungă). 

 

 

!!! Termenul de depunere a dosarelor este de 30 septembrie 2022.!!! 


