ORDIN
pentru modificarea Anexei la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învățământul preuniversitar de stat
În temeiul prevederilor art. 12 și art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011,
cu modificările și completările ulterioare și
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:
ART. I Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat, , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 1
noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art. 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(4) Pot păstra bursa elevii promovați și care au obținut nota 10 (zece) sau, după caz,
calificativul Foarte bine la purtare.”
2. Art.13 lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu
frecvență din învățământul preuniversitar de stat:
a) orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm
bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită
juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din
spectrul autist, boli hematologice ( hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu
orice alte boli cronice pe care Consiliile de administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe
baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la
cabinetul școlar.
3. Art. 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Prin excepție de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de
performanță sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține
bursă de studiu/ merit/ performanță, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție
socială. ”

ART. II Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, Direcția
Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă Direcția Generală Economică,
Direcția Minorități, inspectoratele școlare județene/ inspectoratul școlar al municipiului
București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
ART. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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