
 

 

 

Propunerile ANOSR pentru modificarea Ordinului Ministrului Educației 

Naționale nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de 

acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și 

cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență 
 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

1. 

Cap. I, 

art. 3, 

alin. (1) 

Bursele, indiferent de 

categorie, se acordă pe 

perioada desfășurării 

activităților didactice, prin 

care se înțelege cursuri, 

seminare, laboratoare, 

proiecte, activități practice, 

sesiuni de examene. 

Bursele, indiferent de 

categorie, se acordă pe 

întreaga durată a anului 

universitar (cursuri, 

seminarii, laboratoare, 

proiecte, activități practice, 

sesiuni de examinare etc.), 

inclusiv în perioada 

vacanțelor, până în luna 

septembrie inclusiv, 

conform art. 136, alin. (1) 

din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

Având în vedere că art. 223, alin. (91) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 a fost 

modificat prin Legea nr. 137 din 13 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și 

modificarea și completarea unor acte normative (promulgată de Președintele 

României prin Decretul nr. 536 din 12 iunie 2017 și publicată în Monitorul Oficial nr. 444 

din 14 iunie 2017), având acum următorul conținut:  

„Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a studenților 

este de 201 lei/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student de la 

învățământul cu frecvență, fără taxă de studii.” 

considerăm că și legislația subsecventă trebuie modificată în consecință, în așa fel încât, 

dacă fondul pentru burse studențești la nivel național se constituie pentru întreaga durată 

a anului universitar, și anume 12 luni, și studenții să poată beneficia de burse pentru 

întreaga perioadă a anului universitar, inclusiv în perioada vacanțelor. 
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În conformitate cu art. 136, alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, „anul 

universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre 

și se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor”. Prin urmare, indiferent 

de structura pe care universitățile decid să o implementeze, un an universitar 

echivalează practic cu un an calendaristic, conform legiuitorului.  

 

Calitatea de student nu se pierde pe perioada vacanțelor. Mai mult, studenții au cheltuieli 

și în această perioadă, fiind nevoiți, la majoritatea universităților, să plătească taxa de 

cazare în căminele studențești pentru perioade precum vacanța de Crăciun, vacanța de 

Paște, vacanța intersemestrială, deoarece camera lor rămâne în continuare ocupată cu 

lucrurile lor, fie că ei locuiesc acolo în perioadele respective sau nu. Astfel, firesc ar fi ca și 

bursa să se acorde integral inclusiv în aceste perioade. 

 

Indiferent de tipul de bursă acordat studenților, acest sprijin ar trebui acordat pe toată 

durata anului universitar, întrucât cheltuielile curente ale acestora există și în perioada în 

care nu se desfășoară activități didactice propriu-zise. Spre exemplu, în cazul burselor 

care se acordă pentru ajutor social, este lesne de presupus faptul că situația materială, 

și nu numai, a studentului nu se modifică în decursul câtorva săptămâni în care acesta 

nu participă la cursuri efectiv, acesta confruntând-se cu probleme similare de subzistență 

și în săptămânile care sunt dedicate pentru activități recreaționale și extra-curriculare, 

bursele obținute în timpul semestrului reprezentând un drept până la finalizarea acestuia, 

respectiv a anului universitar, după caz. 

 

Beneficiarii de burse ar putea fi susținuți suplimentar dacă bursele s-ar acorda pentru o 

perioadă de 12 luni, întrucât în perioadele în care nu au loc activități academice formale 
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există o mare varietate de activități academice extracurriculare ce presupun 

mobilitatea studenților. Participarea acestora la astfel de evenimente ar contribui la 

dezvoltarea personală a studenților, în contextul în care universitățile nu reușesc de cele 

mai multe ori să satisfacă acest deziderat. 

 

Acordarea burselor pe durata întregului an universitar reprezintă un pas necesar în 

vederea întoarcerii la o stare de normalitate. Săptămânile care nu conțin activități 

didactice nu presupun o deconectare de la mediul academic. Faptul că studenții nu 

beneficiază în majoritatea cazurilor de burse în această perioadă îi determină să se 

angajeze temporar sau să neglijeze studiul, fiind privați de participarea la activitățile extra-

curriculare specifice acelor perioade care ar contribui la dezvoltarea lor. 
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2. 

Cap. I, 

art. 3, 

alin. (2) 

Alineat nou 

Studenților înmatriculați în 

ultimul an de studiu al 

ciclurilor de studii de licență 

sau de master care 

beneficiază de orice tip de 

bursă în ultimul semestru de 

studii al respectivului ciclu, 

li se va/vor acorda același 

tip de bursă/burse până la 

finalizarea anului 

universitar respectiv, adică 

până în luna septembrie, 

indiferent de momentul în 

care susțin examenul de 

finalizare a studiilor. 

În conformitate cu art. 136, alin. (1), „anul universitar începe, de regulă, în prima zi 

lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre și se finalizează la 30 septembrie din 

anul calendaristic următor”. Prin urmare, indiferent de structura pe care universitățile 

decid să o implementeze, un an universitar echivalează practic cu un an 

calendaristic, conform legiuitorului.  

 

Astfel, și studenții din an terminal, indiferent dacă susțin examenul de finalizare de studii 

în luna iulie sau nu, își păstrează calitatea de student până la finalul anului universitar, și 

anume până la data de 30 septembrie, astfel că trebuie să beneficieze în continuare, până 

la acest moment, de toate drepturile subsecvente acestui statut. 

 

Pentru mulți studenți momentul finalizării studiilor este unul de cumpănă, care presupune 

începerea unei noi etape în existența lor, iar de cele mai multe ori inserția pe piața muncii 

nu se face în primele 2 luni după absolvire, astfel că acordarea burselor până în luna 

septembrie poate fi un sprijin esențial pentru ca aceștia să înceapă cu dreptul un nou 

drum. 
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3. 
Cap. III, 

Art. 19 

Nu pot constitui criterii de 

acordare a oricărui tip de 

burse 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. 

Nu pot constitui criterii de 

acordare a oricărui tip de 

burse provenite din fonduri de 

la bugetul de stat: vârsta, 

sexul, religia, rasa, 

naționalitatea, cetățenia, 

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. 

Pentru că anumite universități au interpretat faptul că naționalitate nu este același lucru 

cu cetățenie și au refuzat să acorde burse studenților ce nu dețin cetățenia română, 

considerăm necesară această completare, pentru a evita orice fel de interpretări eronate 

ale legislației care ar putea priva anumiți studenți de drepturile care li se cuvin. 

 


