
BURSĂ DE MERIT 

Având în vedere: 

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

 Lista competițiilor școlare: 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/inv.%20preuniversit
ar/calendare_olimpiade_concursuri_2022/Calendar_competitii_scolare_nationale_2021_2
022.pdf  

Elevii care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 
 
  a) au obţinut media anuală generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe 
nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-a;  
  b) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50 și au 
acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;    

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene/zonale în cazul învățământului vocațional 
de artă ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educației; 
  d) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-
artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de 
Ministerul Educației, 
pot beneficia de bursă de merit. 

Acte necesare: 

 diplomele în original și copie obținute la competițiile școlare; 
 adeverință de elev pentru elevii din clasa a IX-a cu numărul de absențe nemotivate din 

anul anterior (clasa a VIII-a); 
 extrasul de cont al elevului/părintelui.  

*elevii care beneficiază de bursă de merit în baza mediei generale/semestriale trebuie să 
depună extrasul de cont. 

Precizări: 

 bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut 
rezultatele, excepție de la aceste prevederi fac elevii din clasele terminale ale 
învățământului liceal care beneficiază de bursă de merit începând cu luna următoare 
obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar; 

 bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI-a – a XII-a de la cursurile cu 
frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute 
la învățătură; 

 bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor 
legale, la propunerea dirigintelui, nefiind condiţionată de depunerea unei cereri în 
acest sens; 
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 elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau 
bursă de studiu trebuie să opteze pentru una dintre acestea, putând să o aleagă pe cea cu 
valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare; 

 bursa de merit se poate cumula cu bursa de ajutor social. 


