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Art. 12. Bursele de ajutor social se acord� elevilor, la cerere, în func�ie de situa�ia material� 
a familiei sau a sus�in�torilor legali. 
Art. 13. (1) Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului _colar, fiind 
revizuite semestrial, în func�ie de modific�rile intervenite în veniturile nete lunare ale 

familiei 
(2) Elevii care acumuleaz� 10 absente nemotivate într-o lun� nu primesc bursa de ajutor 
social pentru luna respectiv�. 
Art. 14.-(1) Bursele de ajutor social se acord� urm�toarelor categorii de elevi înscri_i la 

cursurile cu frecven��, inclusiv cei �colarizati la domiciliu sau care urmeaz� cursurile în �coala 
de spital, din înv��ämântul preuniversitar de stat: 

a) elevi proveni�i din familii care nu realizeaz� un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 

luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie( 762 lei). 
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu 

caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv aloca�ia complementar� pentru 
copii; 

b) elevi orfani sau crescu�i de un singur p�rinte sau elevi abandona�i de p�rin�i asupra 
c�rora a fost instituit�o m�sur� de protec�ie social�; 
c) elevi care au deficiente/afect�ri func�ionale produse de boli, tulbur�ri sau afec�iuni 
ale structurilor _i func�iilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului 
ministrului s�n�t�tii _i al ministrului muncii, protectiei sociale _i persoanelor vârstnice nr. 

1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copilor cu 

dizabilit�i în grad de handicap _i a modalit��ilor de aplicare a acestora, cu modific�rile _i 
complet�rile ulterioare, astfel: 

I. boli _i tulbur�ri ale sistemului nervos �i ale functiilor mentale globale; 
II. boli ale structurilor _i func�iilor senzoriale; 
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III. boli ale structurii laringelui _i func�ilor sale; 
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular _i ale func�iilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator _i ale functiilor sale; 
VI. boli ale structurii sistemului imunitar _i ale functiilor sale; 
VII. boli ale structurii �i functiilor sistemelor digestiv,metabolic �i endocrin; 
VII. boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau f�r� insuficien�� renal� cronic� (IRC), 
indiferent de cauz�; 

IX. boli ale structurii �i functiilor aparatului locomotor _i corespunz�toare mi_c�rii; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor _i functiilor tegumentului; 
XI. boala canceroas� (indiferent de localizare, inclusiv recidivele _i metastazele); 
XII. boli genetice; 

XIll. transplantul de organe, tesuturi _i celule, st�rile post transplant; 
XIV. orice alt� boal�, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronic�/genetic�/care necesit� 
tratament îndelungat pentru cel pu�in 6 luni sau servicii de abilitare _i reabilitare pentru cel 
putin 6 luni sau îngrijiri paliative _i care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. 
-XIll este luat� în considerare; 
d) elevi din mediul rural, care sunt _colariza�i într-o alt� localitate, întrucât nu au posibilitatea 
s� studieze într-o unitate de înv���mânt din localitatea de domiciliu. 

(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de 
medicul specialist (tip A5) _i avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul _colar, 
respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, f�r� a fi condi�ionat� de venitul net 
lunar al familiei. 

Art. 15. Pentru obtinerea bursei de ajutor social, pärin�ii/tutorii legal 
-

instituiti/reprezentanii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din 

unitatea de înv��ämânt o cerere înso�it� de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de 
ajutor social, în primele 10 zile lucr�toare ale fiec�rui semestru. 

Art. 16.(1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dat� pe an, _i elevilor de la 
cursurile cu frecven�� din înv���mântul preuniversitar de stat, ale c�ror venituri nete lunare pe 
membru de familie nu dep�_esc 75% din salariul minim net pe economie. 

(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale 
veniturilor, prev�zute la art. 14 _i 15. 

(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie s� fie cel pu�in egal cu cuantumul lunar 
al bursei de ajutor social. 

Art. 17.-(1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performan��, cu bursa de 
merit sau cu bursa de studiu. 
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(2) Elevii care au dreptul s� primeasc� atát burs� de performan��, cât �i burs� de merit sau 

burs� de studiu trebuie s� opteze pentru una din acestea, putând s� o aleag� pe cea cu valoare 

mai mare sau acordat� pentru o perioad� de timp mai mare. 

(3) Elevii cu cerinte educa�ionale obtine speciale pot burs� de 

studiu/merit/performan��/ajutor social, indiferent dac� beneficiaz� _i de o m�sur� de 
protectie social�. 

Art. 18. Bursele de ajutor social se acord� _i pe perioada vacan�elor _colare pentru elevii 

prev�zuti la art. 13, în urmätoarele situa�ií: 

a) elevilor care au promovat anul _colar sau celor care la sfâr_itul anului _colar sunt 

corigenti la o singur� disciplin� de înv���mânt _i au acumulat cel mult 10 absenge 

nemotivate/ semestru; 

b) elevilor care repet� anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 
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