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HOTĂRÂRE nr. 445 din 8 august 1997
privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii 
şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi

EMITENT GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 15 august 1997

Data intrării în vigoare 15-08-1997
Formă consolidată valabilă la data 05-07-2022
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-09-1998 până la data de 05-07-2022

---------------
*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 septembrie 1998 este realizată de către 
Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea 
tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: .HOTĂRÂREA nr. 558 din 3 septembrie 1998
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un 
document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
În temeiul art. 7 alin. (5), (6) şi (7), al art. 60 alin. (4) şi al , republicată, art. 170 din Legea învăţământului nr. 84/1995
cu modificările ulterioare,
Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1
Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cursuri de zi, prevăzute în anexa nr. 1.

Articolul 2
Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii 
din învăţământul superior de stat, cursuri de zi, prevăzute în anexa nr. 2.

Articolul 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 4
Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu anul de învăţământ 1997/1998.
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 1, 2 şi anexele nr. 1 şi 2 la  Hotărârea Guvernului nr. 859/1995
privind acordarea de burse şi alte facilităţi financiare şi materiale pentru copiii, elevii, studenţii şi cursanţii din 
învăţământul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificările 
ulterioare, se abroga.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemnează:
---------------
Ministrul educaţiei naţionale,
Virgil Petrescu
Ministrul muncii şi
protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Mircea Ciumara

Anexa 1
CRITERII GENERALE
de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, 
cursuri de zi
1. Acordarea de burse din bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând atât protecţia socială, cat şi 
stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătura şi disciplina.
2. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, în 
funcţie de rezultatele obţinute la învăţătura. În cadrul bursei de merit se instituie bursa de performanţă, acordată 
castigatorilor locurilor I, II şi III la fazele naţionale ale olimpiadelor pe discipline, elevilor calificaţi la olimpiadele 
internaţionale, altor categorii de elevi care obţin rezultate de valoare în manifestări interne şi internaţionale cu 
caracter cultural-artistic - bursa artistică - sau cu caracter sportiv - bursa sportiva - şi cu caracter tehnico-ştiinţific - 
bursa tehnico-ştiinţifică.
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Bursele de ajutor social se acordă elevilor în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali ori în 
alte cazuri prevăzute de lege.
3. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat şi se repartizează 
inspectoratelor şcolare de către Ministerul Educaţiei Naţionale, ca ordonator principal de credite, proporţional cu 
numărul elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi.
4. Elevii promovati pot primi burse de merit şi burse de studiu începând cu trimestrul al II-lea al clasei a IX-a (anul 
I), respectiv trimestrul I al claselor X-XII (XIII) şi din anii II-IV, conform criteriilor specifice stabilite anual de consiliile 
de administraţie ale inspectoratelor şcolare, în limita fondurilor repartizate.
5. Cuantumurile burselor de merit, de performanţă, ale burselor de studiu şi de ajutor social se stabilesc de consiliul 
de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz.
6. Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri 
de zi:

a) orfani, bolnavi de TBC şi care se afla în evidenta dispensarelor şcolare, cei care suferă de diabet, boli maligne, 
sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, 
hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei 
care suferă de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor.

Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului abilitat sa avizeze acordarea burselor 
conform Legii privind asigurările sociale de sănătate nr. 145/1997
, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;

b) elevii din învăţământul preuniversitar din mediul rural, şcolarizaţi într-o alta localitate conform Legii 
învăţământului nr. 84/1995

, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care nu se poate asigura masa în natura;
c) elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

- nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie mai mare de 50% din salariul 
minim net pe economie;
- nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţa mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în 
zonele montane;

d) elevii din unităţile de învăţământ de stat, cursuri de zi şi cursuri serale, cărora li se aplică prevederile art. 10 lit. 
r) din Legea nr. 42/1990

, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990
, care atesta calitatea sa ori a unuia dintre părinţi de "Erou-martir" sau "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989", cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de 
brevet semnat de Preşedintele României.
7. Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentanţii legali ai acestora depun la comisia de atribuire 
a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte doveditoare privind 
dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
8. Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi pot fi revizuite trimestrial, în funcţie de modificările 
intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei.
9. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la începutul 
fiecărui trimestru.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, 
realizate de membrii familiei, cu excepţia alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii.
10. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, o dată pe an, elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat, cursuri de zi, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe 
economie, pe baza documentelor doveditoare de venituri.
Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor 
social.
11. Bursele se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi sustinerii examenului de 
bacalaureat sau de diploma şi pe perioada practicii în producţie.
12. Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacantelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la pct. 6, în 
următoarele situaţii:

a) celor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenti la o singura disciplina 
de învăţământ şi au media anuală la purtare cel puţin 8.00, cu excepţia celor care au depăşit cu doi ani vârsta 
clasei respective;
b) absolvenţilor clasei a VIII-a care fac dovada ca au reuşit la examenul de admitere în clasa a IX-a (anul I) la o 

unitate de învăţământ de stat, cursuri de zi;
c) celor declaraţi repetenti din motive medicale.

Aceştia beneficiază de burse de ajutor social inclusiv în primul trimestru al clasei a IX-a, respectiv anul I.
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13. Numărul beneficiarilor de burse de merit nu poate să depăşească 1%, iar a celor de burse de studiu 1,5% din 
numărul total al elevilor din clasele IX-XII (XIII), respectiv, anii I-IV, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti.
14. Criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor se stabilesc anual, în consiliile de administraţie ale 
inspectoratelor şcolare judeţene şi în cel al inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, având în vedere 
fondurile repartizate şi integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.
Metodologia cuprinde criterii suplimentare, precum şi componenta şi atribuţiile comisiei de acordare a burselor de 
la nivelul unităţii de învăţământ, respectiv componenta comisiei de atribuire a burselor de la nivelul inspectoratului 
şcolar.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei 
acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din 
alte surse.
Criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor şcolare se afişează la unităţile de învăţământ din cadrul 
fiecărui inspectorat şcolar judeţean.
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ vor înainta inspectoratelor şcolare judeţene propuneri privind 
acordarea burselor de performanţă. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti desemnează beneficiarii acestor burse.
15. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are obligaţia de a afişa la loc vizibil decizia comisiei de 
acordare a burselor de merit, în termen de 3 zile de la luarea deciziei.
16. Elevii sau sustinatorii legali ai acestora pot contesta în scris hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării.
Contestaţiile sunt rezolvate de către comisia de acordare a burselor de la nivelul inspectoratului şcolar, în termen 
de 3 zile de la data expirării termenului de contestaţie.
-----------
Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din , publicată în MONITORUL HOTĂRÂREA nr. 558 din 3 septembrie 1998
OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998, conform art. unic din acelaşi act normativ.

Anexa 2
CRITERII GENERALE
de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de 
stat, cursuri de zi
1. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat, cursuri de zi, în 
funcţie de rezultatele obţinute la învăţătura, iar cursanţilor de la învăţământul postuniversitar bursele se acordă prin 
concurs. Bursele de ajutor social se acordă la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei studentului. Studenţii 
primesc burse în baza criteriilor generale stabilite de prezenta hotărâre şi a criteriilor specifice elaborate de senatul 
universitar respectiv.
2. Bursele de merit se acordă în următoarele cazuri:

a) studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătura;
b) studenţilor cu performanţe ştiinţifice - bursa de performanţă, care este o bursa de merit atribuită prin concurs 

de către fiecare universitate;
c) studenţilor cu performanţe cultural-artistice deosebite - bursa de performanţă artistică, celor cu performanţe 

sportive - bursa de performanţă sportiva. Acestea sunt burse de merit atribuite de către fiecare universitate.
3. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituţiilor de învăţământ superior de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale, proporţional cu numărul studenţilor de la cursurile de zi, învăţământ de scurta 
durata, învăţământ de lungă durata, învăţământ de studii aprofundate, din instituţia respectiva.
4. Criteriile specifice de acordare a burselor la nivelul instituţiilor de învăţământ superior se elaborează de senatele 
universitare, ţinând seama de sistemul de organizare a învăţământului superior, diferenţiat pe specializări, iar în 
cazul burselor de ajutor social, de venitul net al familiei studentului sau al susţinătorului legal.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, 
apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu 
activitate conformă cu legislaţia română, numărul de ani petrecuti în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate 
în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
5. Senatele universitare pot elabora criterii specifice diferenţiate pentru acordarea burselor de merit, de studiu şi a 
burselor de ajutor social, în funcţie de activitatea profesională.
6. Cuantumurile burselor sunt stabilite de către senatul universitar, în asa fel încât cuantumul minim al bursei sa 
acopere cheltuielile de cazare şi masa în cămine şi, respectiv, la cantine.
Cuantumul bursei de performanţă este cel puţin de doua ori mai mare decât bursa minima atribuită în instituţia de 
învăţământ respectiva şi mai mare decât bursa de merit.
7. Instituţiile de învăţământ superior pot completa fondul de burse provenit de la bugetul de stat cu fonduri 
provenite din venituri proprii.
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8. Bursele de ajutor social se acordă:
a) studenţilor integralisti din instituţiile de învăţământ superior de stat, cărora li se aplică prevederile art. 10 lit. r) 

din Legea nr. 42/1990
, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990
, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de "Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989" sau de "Erou-martir" - cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, 
însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;

b) studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
c) studenţilor bolnavi TBC care se afla în evidenta unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, 

sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, 
hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 
spondilita anchilozanta sau reumatism articular;
d) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai 

mare decât salariul minim pe economie.
Senatele universitare pot acorda şi alte burse sociale, conform criteriilor şi regulamentelor proprii.
9. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, în cuantumuri cel puţin egale cu bursa minima, stabilite de 
senatul universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de alta categorie de bursa, astfel:

a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, studenţilor 
defavorizati din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, studenţilor proveniţi din plasament 
familial sau din încredinţare, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru 
de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie.

Aceasta categorie de bursa de ajutor social ocazional se poate acorda aceluiaşi student de doua ori în decursul 
unui an universitar;

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui sotie nu 
realizează alte venituri decât bursele, consta într-o bursa pentru naştere şi lehuzie şi o bursa pentru procurarea 
imbracamintei copilului nou-născut;
c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei 

studentului(ei) (soţ, sotie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necasatorit(a) sau căsătorit(a), cu sotie/soţ 
care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este stabilită de către biroul senatului 
universităţii.

10. Bursa de merit atribuită pentru performanţe ştiinţifice - bursa de performanţă - se poate atribui începând cu anul 
al doilea de studii, pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul instituţiei de 
învăţământ superior. Aceasta se acordă şi pe perioada vacantelor, inclusiv a vacantei de vara pentru studenţi.
11. Bursele de merit atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătura, bursele de studiu şi de ajutor social se 
atribuie studenţilor pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examen de licenţa 
sau de absolvire), în conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia vacantelor.
12. Bursele se atribuie şi pe perioada vacantelor, dacă studenţii bursieri sunt orfani, dacă provin din case de copii 
sau din plasament familial ori dacă sunt bolnavi TBC şi se afla în evidenta unităţilor medicale, dacă suferă de 
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronşic, epilepsie, 
cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestati cu virusul HIV sau 
bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut.
13. Studenţii care urmează concomitent doua specializări în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia 
de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor în care 
beneficiază de bursa sa nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durata de şcolarizare la specializarea 
de la care urmează sa beneficieze de bursa.
Absolvenţii cu diploma de licenţa care urmează o a doua specializare sau studenţii reinmatriculati pot beneficia de 
burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursa sa nu depăşească numărul 
anilor de studiu prevăzut ca durata de şcolarizare la specializarea de la care urmează sa beneficieze de bursa.
-----------
Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din , publicată în MONITORUL HOTĂRÂREA nr. 558 din 3 septembrie 1998
OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998, conform art. unic din acelaşi act normativ.
--------


