Burse Performanta
ORDIN Nr. 5576/2011
ART. 6
(1) Bursele de performanta se acorda elevilor care se încadreaza în cel putin unul din cazurile
urmatoare:
a) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare
nationale organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, , denumit în continuare MEC;
b) s-au calificat în loturile de pregatire organizate de MEC pentru competitiile internationale;
c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de
MEC.
(2) Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si lista competitiilor/concursurilor
pentru care se acorda bursele de performanta mentionate la alin. (1) va fi actualizata si va fi
facuta publica de MEC, anual, pâna la data de 1 octombrie.
(3) Bursele de performanta obtinute în baza prevederilor alin. (1) se acorda pe perioada anului
scolar urmator celui în care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1).
(4) Pot pastra bursa elevii promovati si care au obtinut nota 10 (zece) sau, dupa caz,
calificativul Foarte bine la purtare
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.

