
BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL – PENTRU MOTIVE MEDICALE 

 

Având în vedere: 

 Ordinul M.E. nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

Elevii care: 

 au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi 
funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al 
ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru 
aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de 
handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, 

pot beneficia de bursă de ajutor social pentru motive medicale 

Acte necesare: 

 cerere tip; 
 copii după documentele de identitate ale elevului și ale membrilor familiei (CI sau certificat 

de naștere); 
 certificat medical eliberat de medicul specialist (tip A5) avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad 
de handicap care să ateste una din afecțiunile: 

I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale; 
  II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale; 
  III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale; 
  IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale; 
  V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale; 
  VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale; 
  VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin; 
  VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală 
cronică (IRC), indiferent de cauză; 
  IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării; 
  X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului; 
  XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele); 
  XII. boli genetice; 
  XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant; 
  XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care 
necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare 
pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile 
enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare; 
 extrasul de cont al elevului/părintelui.  

 



Precizări: 

 bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului şcolar, fiind revizuite lunar; 
 elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social 

pentru luna respectivă; 
 bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu 

bursa de studii. 
 

TERMEN DEPUNERE DOSAR: 30 SEPTEMBRIE 2022 

 


