Ordinul nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
În vigoare de la 20 septembrie 2019
In temeiul prevederilor art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.
Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 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 și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 1. - Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat
beneficiază de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat."
2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
(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.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și
numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului
județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București."
3. La articolul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

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 sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului
eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără
a fi condiționată de venitul net lunar al familiei."
4. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu
bursa de studiu."
Art. II. - Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția
generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală
minorități și relația cu Parlamentul, 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.

