
Burse de merit elevi 2018. Condiţii de acordare 

Bursele de merit pentru anul școlar 2018-2019 se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. 

Bursele de merit 2018 se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile 

următoare: 

 

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la 

purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în 

clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional; 

 

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare 

naționale organizate de Ministerul Educației 

 

Bursele de merit obținute în baza prevederilor prevăzute la litera a) se acordă începând cu 

semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, 

liceal sau profesional. 

Bursele de merit obținute în baza prevederilor prevăzute la litera a) se acordă începând cu 

semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau 

profesional. 

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor de la litera a) este 

revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 

Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a competițiilor/concursurilor cultural - 

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de 

merit este actualizată și făcută publică de Ministerul Educației, anual, până la data de 1 

octombrie. 

Bursele de merit obținute în baza prevederilor de la literele b) și c) se acordă pe perioada anului 

şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele respective. 

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică decât 

10. 

  

https://observator.tv/social/noutati-anul-scolar-2018-2019-vacante-mai-lungi-la-iarna-vara-viitoare-267675.html


Burse de merit elevi 2018. Acte necesare  

Iată care sunt actele necesare pentru obținerea bursei de merit în anul școlar 2018-2019: 

- cerere tip 

- copie certificat de naștere copil 

- copie acte de identitate părinți/tutore legal 

- copii ale diplomelor și originalele acestora (originalul se restituie) 

 

Burse de merit elevi 2018. Câţi bani primesc elevii  

Cuantumul unei burse școlare și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului 

local, respectiv a Consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.  


