Propunerea ANOSR pentru modificarea Hotărârii
de Guvern privind stabilirea criteriilor generale de
acordare a burselor și a altor forme de sprijin
material pentru studenți
Bursele constituie unul dintre cele mai importante mecanisme de sprijin pe care statul
român le acordă studenților din instituțiile publice de învățământ superior. Există mai multe
acte normative care reglementează modul în care acestea se acordă, printre care și Hotărârea
de Guvern nr. 445/1997, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 558/1998, Legea Educației
Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare sau Codul drepturilor și
obligațiilor studentului adoptat prin OMECTS nr. 3666/2012. În continuare, prezentăm
propunerea ANOSR pentru Hotărârea de Guvern privind stabilirea criteriilor generale
de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți:
Art. 1. Bursele și alte forme de sprijin material pentru studenții din învățământul
superior din România reprezintă unul dintre principalele mecanisme prin care statul
român asigură implementarea unor măsuri de susținere a performanței academice,
respectiv a unor măsuri privind facilitarea accesului la servicii educaționale pentru
candidații proveniți din medii socio-economice defavorizate și asigurarea unui climat
de echitate în învățământul superior românesc.
Art. 2. Categorii de burse
(1) Din fondurile de la bugetul de stat, instituțiile de învățământ superior de stat
acordă 2 categorii de burse:
a) burse pentru stimularea performanței academice;
b) burse pentru ajutor social.
(2) Bursele pentru stimularea performanței acordate din fonduri de la bugetul de stat
sunt de trei tipuri: de merit, de studiu sau de performanță. Acestea au rolul de a
recompensa studenții pentru rezultate academice deosebite, precum și pentru
implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat și se acordă studenților
din învățământul superior de stat, înmatriculați la programe de studii universitare cu
frecvență.
(3) Bursele pentru ajutor social au rolul de a sprijini studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate să parcurgă programe de studii universitare, asigurându-le
fondurile necesare lunare pentru cazare, masă, îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale
de studiu și se acordă la cerere, exclusiv în funcție de situația socio-economică a familiei

studentului. Pentru acordarea burselor pentru ajutor social nu pot fi aplicate criterii
referitoare la rezultatele academice ale studenților (spre exemplu, media). În această
categorie se încadrează și tipul de bursă acordat pe criterii medicale.
(4) Un student are dreptul de a beneficia, concomitent, de tipuri de burse din ambele
categorii, dacă este eligibil pentru acordarea acestora.
(5) Studenții primesc burse în baza criteriilor generale stabilite de prezenta hotărâre și a
criteriilor specifice elaborate de universități numai în urma consultării cu organizațiile
studențești reprezentative din universitate și aprobate de senatul universitar.
Universitățile pot elabora criterii specifice pentru acordarea celor două categorii de
burse, în urma consultării cu organizațiile studențești reprezentative din universitate,
dar care nu pot transcende prezentele criterii generale și prevederile din Legea
Educației Naționale nr. 1/2011 și Codul drepturilor și obligațiilor studentului (OMECTS
nr. 3666/2012) și nu pot restrângă să dreptul studenților de a beneficia de respectiva
categorie/respectivul tip de bursă.
(6) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite din fonduri de la bugetul de
stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, orientarea sexuală, apartenența politică a
candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu
activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte
instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte
surse.
Art. 3. Fondul pentru burse
(1) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituțiilor de
învățământ superior de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice,
proporțional cu numărul total al studenților înmatriculați la programe de studii
universitare cu frecvență, ciclurile de studii licență și masterat din instituția respectiva.
(2) Fondul pentru burse alocat de MENCȘ va fi distribuit de universități în felul
următor:
a) categoriei de burse pentru stimularea performanței (de performanță, de merit, de
studiu) – maximum 70% din total;
b) categoriei de burse pentru ajutor social – minimum 30% din total.
(3) Instituțiile de învățământ superior au obligația de a completa fondul pentru burse
provenit de la bugetul de stat pentru fiecare categorie de burse cu fonduri provenite din
venituri proprii. De asemenea, instituțiile de învățământ superior pot acorda, din fonduri
provenite din venituri proprii, și alte tipuri de burse decât cele precizate în prezentul
document. Ponderea fondurilor alocate de universități pentru burse provenite din
venituri proprii din totalul fondului pentru burse al universității (cumulat, fonduri

pentru burse provenite de la bugetul de stat + fonduri pentru burse provenite din
venituri proprii) constituie un indicator de performanță în evaluările instituționale
realizate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
(ARACIS), respectiv indicator de performanță pentru acordarea finanțării suplimentare
a instituțiilor de învățământ superior.
Art. 4.
(1) Listele cu bursierii fiecărei universități vor fi alcătuite semestrial de către o comisie
constituită la nivelul fiecărei universități/facultăți, care va evalua situația potențialilor
bursieri (studenți eligibili pentru a beneficia de un tip de bursă) și cererile depuse
pentru acordare de bursă (în cazul burselor pentru ajutor social/medicale), și care va fi
formată majoritar din studenți reprezentanți și/sau delegați de organizațiile
studențești reprezentative din universitate, beneficiind de sprijinul tehnic al
universității.
(2) Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea
obținerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul și la avizierul fiecărei
universități/facultăți cu minimum 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data limită pentru
depunerea acestora.
Art. 5. Cuantumul burselor
(1) Indiferent de tipul de bursă, cuantumul minim al acestora trebuie să acopere
cheltuielile lunare privind cazarea studenților în căminele studențești aparținând
universității, masa studenților la cantinele universitare (3 mese/zi), precum și privind
îmbrăcămintea, încălțămintea și materialele pentru studiu necesare studenților.
Cuantumul este stabilit anual de către CNFIS și nu poate fi mai mic decât 2/3 din
salariul de bază minim brut la nivel național1. O parte din cuantumul bursei pentru
ajutor social poate fi echivalat cu servicii de masă la cantinele universitare (3 mese/zi)
sau/și cu servicii de cazare în căminele studențești oferite de universitate.
(2) Cuantumul bursei de performanță este cel puțin de doua ori mai mare decât bursa
minimă atribuită în instituția de învățământ respectivă și mai mare decât bursa de merit. De
asemenea, cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei de studiu.
Art. 6. Perioada în care se acordă burse
Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată perioada desfășurării activităților
academice dintr-un an universitar (cursuri, sesiuni de examinare – inclusiv prima
Considerând că, în medie, două-trei mese zilnice costă aproximativ 17 lei, iar taxa de cazare lunară
într-un cămin studențesc este, în medie, 150 lei, o bursă va trebui să acopere minim 17 lei x 31 zile +
150 lei = 677 lei, iar diferența până la 835 lei, valoarea a 2/3 din salariul de bază minim brut la nivel
național la data de 1 iunie 2016, ar însemna bani pentru cheltuieli conexe procesului de educație (ex.
îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale necesare pentru studiu).
1

sesiune de restanțe/măriri de note, sesiuni de susținere a examenului de finalizare de
studii și activități practice), inclusiv în perioada vacanțelor.
Art. 7. Bursele pentru ajutor social
(1) Bursele pentru ajutor social se acordă următoarelor categorii de studenți, care au
obținut în semestrul precedent/în anul de studiu precedent cel puțin jumătate din
numărul total de credite posibile pentru respectivul semestru/an de studiu menționate
în planul de învățământ aferent programului de studii pe care îl urmează studentul
(prevederea referitoare la numărul de credite nu se aplică studenților din anul I,
semestrul I, indiferent de ciclul de studii):
a) studenților orfani, de unul sau ambii părinții, respectiv celor proveniți din casele de copii
sau plasament familial;
b) studenții proveniți din medii defavorizate precum zonele monoindustriale, orașele
cu sub 10.000 locuitori sau alte zone cu indicatori macroeconomici scăzuți.
Universitățile pot lua în considerare, suplimentar, și alte zone față de cele menționate,
în vederea îndeplinirii rolului de factor de dezvoltare regională.
c) studenților care, împreună cu familia/aparținătorii legali2, nu au realizat în precedentele
3 luni de la începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu/membru de
familie mai mare decât salariul de bază minim brut;
d) studenților bolnavi TBC care se afla în evidenta unităților medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm
bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei suferinzi de cancer,
indiferent de tip sau de stadiu, de orice tip de handicap care afectează mobilitatea
studentului, de spondilită anchilozantă sau reumatism articular.
e) studenților din instituțiile de învățământ 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 părinți de „Luptători
pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir” - cu una dintre
mențiunile: rănit, reținut, rănit și reținut, remarcat prin fapte deosebite, însoțit de brevet
semnat de Președintele României.
(2) Bursa pentru ajutor social poate fi acordată exclusiv în bani, asigurând cheltuielile
lunare ale studentului pentru cazare, masă, îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale
pentru studii, sau poate fi compusă din:
a) cazare gratuită într-un cămin studențesc al universității;
b) 1-2-3 mese gratuite/zi la cantina universității;
c) o sumă de bani care să asigure cheltuielile lunare ale studentului cu:
Definim familia ca fiind formată din „soțul, soția, precum și alte persoane, dacă între acestea există
relații de rudenie de până la gradul al II-lea, care au același domiciliu sau reședință și/sau care
locuiesc și se gospodăresc împreună, sunt înscrise in cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea
cheltuielilor de întreținere a locuinței”, în spiritul OUG nr. 70/2011, art. 6, alin. d).
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cazarea (dacă nu este acoperită integral prin prevederea pct. a);



masa (dacă nu sunt acoperite integral 3 mese/zi prin prevederea de la pct. b);



îmbrăcămintea;



încălțămintea;



materialele pentru studii.

(3) Este obligatoriu ca bursa pentru ajutor social să aibă și o componentă în bani
acordată studentului. În cazul în care universitatea optează pentru a asigura servicii
gratuite de cazare în căminele studențești și/sau de masă la cantinele universitare
pentru studenții beneficiari de bursă pentru ajutor social, studenții care au domiciliul în
localitatea în care studiază și care beneficiază de bursă pentru ajutor social vor primi
echivalentul în bani al serviciilor de cazare oferite studenților beneficiari de bursă
pentru ajutor social cu domiciliul în altă localitate decât cea în care studiază și vor opta
dacă doresc să beneficieze de servicii de masă gratuite la cantina universitară sau de
echivalentul în bani al acestora.
(4) În vederea acordării burselor pentru ajutor social, studenții vor trebui să depună
documente justificative care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale
familiei sale. În cazul în care niciun părinte nu obține niciun venit, aceștia vor depune o
declarație pe proprie răspundere în acest sens. Dacă există suspiciuni rezonabile,
comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei pentru ajutor social poate solicita
studentului să prezinte rezultatele unei anchete sociale realizate de către Primăria pe
raza căreia își are domiciliul acesta, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia.
Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau
domiciliază

în

străinătate.

Studenții

orfani

vor

prezenta

copii

după

certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților.
(5) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la
împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul:
a) veniturile salariale și asimilate acestora (în conformitate cu Legea nr. 571/2003 și
modificările subsecvente);
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de
invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile
de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr.
19/2000 și modificările subsecvente;
c) venituri obținute din activități agricole (în conformitate cu Legea nr. 571/2003 și
modificările subsecvente);
d) alocațiile de stat pentru copii (în conformitate cu Legea nr. 61/1993 și modificările
subsecvente);
e) alocații de plasament (în conformitate cu Legea nr. 272/2004 și modificările
subsecvente);

f) venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie (în conformitate
cu OUG nr. 148/2005 și modificările subsecvente) sau indemnizația pentru
incapacitatea temporară de muncă (în conformitate cu Legea nr 19/2000 și modificările
subsecvente);
g) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu
excepția

indemnizațiilor

pentru

incapacitate

temporară

de

muncă,

inclusiv

indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea
copilului bolnav;
h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
j) drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine
publică și siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților și
soldaților concentrați sau mobilizați;
k) orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul OUG nr.
44/2008;
l) orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală.3
(6) În cazul în care studentul a împlinit vârsta de 26 de ani, venitul lunar mediu net al
acestuia se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia, în
conformitate cu art. 66, alin. b) din Legea nr. 19/2000 și cu alin. (5) al acestui articol.
Se vor lua în considerare veniturile, după caz și până la vârsta de 26 de ani, în conformitate cu
prevederile art. 499, alin. (2) și (3) din Codul Civil, ale următoarelor categorii de persoane:
a) părinților, inclusiv dacă unul dintre soți este părinte vitreg pentru student;
b) studentului, respectiv fraților acestora, inclusiv cele provenite din alocații de stat, pensii de
urmaș sau sumele datorate de un părinte, în caz de divorț, cu titlul de întreținere, în
conformitate cu art. 529, alin. (2) din Codul Civil. Nu se vor lua în considerare sumele
provenite din alte tipuri de burse, obținute de student sau de frații acestuia elevi sau
studenți pe criterii sociale ori de performanță.
c) aparținătorilor legali/tutorilor;
d) altor persoane care au același domiciliu sau reședință și/sau care locuiesc și se gospodăresc
împreună, dacă există relații de rudenie între student și aceștia, până la gradul al II-lea.
Nu se vor lua în considerare veniturile:
a) soțului care a contribuit la întreținerea copilului celuilalt soț, până la 18 ani (părintele vitreg al
studentului, soț al părintelui care a deținut tutela), dacă părinții firești ai studentului au murit,
sunt dispăruți ori sunt în nevoie, în conformitate cu art. 517 din Codul Civil;
b) fraților naturali sau vitregi cu care familia studentului conviețuiește, dacă au depășit vârsta de
26 de ani și/sau au finalizat studiile.
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(7) În vederea acordării burselor pentru ajutor social pe criterii medicale, studenții vor
prezenta un certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în
care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă
studentul și care se regăsește în lista de la art. 7, alin. (1), pct. d). Dacă se consideră
necesară, universitatea poate întruni o comisie medicală care să ateste veridicitatea
acestor certificate, fără a implica costuri suplimentare din partea studentului.
(8) În cazul în care există suspiciuni ale fraudării/falsificării documentelor depuse
pentru obținerea unei burse pentru ajutor social, universitățile vor sesiza organele de
anchetă competente și vor proceda la sancționarea studentului, în funcție de gravitatea
faptei, dacă aceasta se confirmă, de la un avertisment și până la exmatriculare, în
conformitate cu prevederile specifice fiecărei universități.
(9) Bursele pentru ajutor social se cumulează cu orice alt tip/categorie de bursă, în
cazul în care studenții sunt eligibili pentru a beneficia de mai multe astfel de forme de
sprijin.
(10) Bursa pentru ajutor social se poate acorda și ocazional, la cererea studentului,
indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă sau nu. Există
următoarele tipuri de bursă pentru ajutor social ocazional:
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate
acorda studenților orfani de unul sau ambii părinți, studenților defavorizați din punct de
vedere socio-economic, studenților proveniți din casele de copii, studenților proveniți din
plasament familial sau din încredințare, a căror familie nu a realizat în precedentele 3 luni
de la depunerea cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit lunar net
mediu/membru de familie mai mare decât salariul de bază minim brut la nivel național.
Aceasta categorie de bursă pentru ajutor social ocazional se poate acorda aceluiași student
de cel mult două ori în decursul unui an universitar;
b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau
studentului a cărui soție nu realizează venituri mai mari decât salariul de bază minim brut
la nivel național și constă într-o bursa pentru naștere și lehuzie și o bursă pentru procurarea
îmbrăcămintei copilului nou-născut;
c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda în cazul decesului
unui membru al familiei studentului(ei) (soț, soție, copil) sau în caz de deces al
studentului(ei), necăsătorit(a) sau căsătorit(a), cu soție/soț care nu realizează venituri.
(11) Bursele de ajutor social ocazional se acordă în cuantumuri cel puțin egale cu
valoarea bursei minimă stabilită de senatul universitar.
Art. 8. Bursele pentru stimularea performanței
(1) Bursele pentru stimularea performanței se acordă în următoarele cazuri:

a) studenților cu rezultate deosebite la învățătură (studenții cu cele mai mari medii din
același an de studiu al unui program de studii);
b) studenților cu performanțe științifice;
c) studenților cu performanțe cultural-artistice deosebite;
d) studenților cu performanțe sportive deosebite;
e) studenților ce se remarcă prin implicare în activități de voluntariat.
(2) Studenții beneficiari de bursă de performanță au dreptul de a li se deconta, la
cerere, de către instituția de învățământ superior, a cheltuielilor de transport, cazare și
masă pentru deplasarea la conferințe științifice naționale sau internaționale (cel puțin
o conferință/semestru), precum și a cheltuielilor necesare publicării de articole
științifice (cel puțin un articol/an universitar). Universitățile au obligația de a-și stabili
proceduri interne de decontare a acestor cheltuieli, respectând limitele minime
stabilite de prezentul articol.
(3) Bursele pentru stimularea performanței pot fi acordate și ocazional studenților care
se remarcă prin performanțe deosebite, în cuantum cel puțin egal cu valoarea cea mai
mare a unui tip de bursă din această categorie, în baza unor criterii specifice stabilite
de universitate.
(4) Fiecare universitate stabilește propriile criterii pentru acordarea acestor tipuri de
burse, elaborate numai în urma consultării organizațiilor studențești reprezentative din
universitate și adoptate de senatul universitar.
Art. 9. Studenții cu domiciliul în mediul rural pot beneficia de burse speciale pe durata
studiilor universitare în condițiile în care se obligă, printr-un contract, ca după
terminarea studiilor universitare să profeseze în învățământul rural, în specializările
pentru care s-au pregătit, pentru o perioadă cel puțin egală cu cea pentru care au
primit bursă, în conformitate cu prevederile HG nr. 769/2005, OMEC nr. 4923/2005 și
art. 228 din LEN nr. 1/2011.
Art. 10.
(1) Studenții care urmează concomitent două programe de studii ale aceluiași ciclu de
studii în instituții de învățământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat
în același timp numai pentru unul dintre programe, cu condiția ca numărul total al anilor în
care beneficiază de bursă să nu depășească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de
școlarizare la programul de studii de la care urmează să beneficieze de bursă.
(2) Absolvenții unui program de studii de licență/master care urmează o a doua
specializare sau studenții reînmatriculați pot beneficia de burse de la bugetul de stat, chiar
dacă sunt la forma de învățământ cu taxă, cu condiția ca numărul total al anilor în care au

beneficiat de bursă să nu depășească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de
școlarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.

