Propuneri ANOSR – Hotărârea Guvernului României nr. 844/2008 privind stabilirea
cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la
specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din
Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării,
pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri
ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România
Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente

Hotărârea Guvernului României privind

1.

Titlu

stabilirea cuantumului burselor pentru

Hotărârea Guvernului României privind stabilirea

elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii,

cuantumului burselor pentru elevii, studenţii de la

medicii aflaţi la specializare şi cursanţii

ciclurile de licență, master și doctorat, cei din

aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare

învățământul postuniversitar medical şi cursanţii

postuniversitară din Republica Moldova,

aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare

Ucraina, pentru cei de origine etnică

postuniversitară români de pretutindeni, cei de

română din afara graniţelor ţării, pentru

origine etnică română din afara graniţelor ţării,

cetăţenii români cu domiciliul în

pentru cetăţenii români cu domiciliul în

străinătate, precum şi pentru cetăţenii

străinătate, precum şi cetăţenii străini, bursieri ai

străini, bursieri ai statului român, care

statului român, care studiază în instituţii şi unităţi

studiază în instituţii şi unităţi de

de învăţământ de stat din România

învăţământ de stat din România

Pentru a cuprinde cât mai larg categoriile de
studenți, fără a face referire la o țară anume.

(1) Începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, Sumele stabilite la art. 1, alin. 1, lit. a, b și c nu mai au
cuantumul lunar al burselor pentru elevii, studenţii niciun fundament, nu sunt corelate cu actuala realitate
(1) Începând cu anul şcolar/universitar de la ciclurile de licență, master și doctorat, cei din socio-economică a României și nu mai pot acoperi
2008-2009, cuantumul burselor pentru învățământul postuniversitar medical şi cursanţii nevoile pe care studenții români de pretutindeni le au
elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, aflaţi

la

stagii

de

specializare/perfecţionare pentru a putea studia în România.

medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi postuniversitară români de pretutindeni, cei de La momentul intrării HG 844/2008 în vigoare, bursa
la

stagii

de

specializare/perfecţionare origine etnică română din afara graniţelor ţării, însemna 46,42% din salariul de bază minim brut de la

postuniversitară din Republica Moldova şi pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, vremea

respectivă.

Valoarea

acesteia

a

rămas

din Ucraina, pentru cei de origine etnică precum şi cetăţenii străini, bursieri ai statului neschimbată deși, în comparație, salariul de bază
română din afara graniţelor ţării, pentru român, care studiază în instituţii şi unităţi de minim brut este, în prezent, de 3 ori mai mare.
cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, învăţământ de stat din România, se stabileşte Considerăm că valoarea acestor burse ar trebui
Art. 1,
2.

alin. 1, lit.
a, b, c

precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri

anual, prin ordin de ministru, astfel:

stabilită anual, având ca punct de reper salariul de

ai statului român, care studiază în instituţii a) pentru elevi și studenții de la ciclurile de licență bază minim brut la nivel național (1450 de lei/lună, în
şi unităţi de învăţământ de stat din și masterat, precum și pentru cursanții aflați la prezent), dar ținând cont și de cuantumul minim
România, se stabileşte astfel:

stagii

de

specializare/perfecționare stabilit de CNFIS pentru burse în fiecare an, conform

a) pentru elevi şi studenţi - echivalentul în postuniversitară – cel puțin egal cu jumătate din art. 223, alin. (10) din LEN (în prezent, acest cuantum
lei al sumei de 65 de euro/lună;

valoarea salariului de bază minim brut la nivel are valoarea de de 578 lei/lună).

b) pentru masteranzi, medicii aflaţi la național, dar nu mai mică

decât

valoarea De asemenea, nu considerăm necesar să existe o

specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de cuantumului minim stabilit anual de către Consiliul diferențiere în bursele primite de studenții de la
specializare/perfecţionare postuniversitară Național

pentru

Finanțarea

Învățământului ciclurile de licență și master.

- echivalentul în lei al sumei de 75 de

Superior (CNFIS), conform art. 223, alin. (10) din În plus, considerăm că studenților doctoranzi și

euro/lună;

Legea

c) pentru doctoranzi - echivalentul în lei al

modificările și completările ulterioare;

sumei de 85 de euro/lună.

b) pentru studenți-doctoranzi și studenții din activitatea lor didactică și de cercetare, dat fiind

Educației

Naționale

nr.

1/2011,

cu medicilor rezidenți trebuie să le fie asigurate condițiile
optime de trai pentru a avea randament maxim în

învățământul postuniversitar medical – cel puțin nivelul de studiu la care se află. Astfel, coniderăm
egal cu salariul de bază minim brut la nivel național. oportun ca bursele acestora să fie egale în cuantum

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente
cu salariul de bază minim brut în vigoare la nivel
național (1450 lei/lună în prezent).

Echivalentul în lei al bursei se actualizează
3.

Art. 1,
alin. (2)

în fiecare an, trimestrial, la cursul de
schimb al monedei euro comunicat de
Banca Naţională a României pentru ultima
zi a lunii precedente.

Eliminare

Echivalarea nu va mai fi necesară după stabilirea
cuantumului bursei în lei.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente
Acest lucru este permis, teoretic, și de legislația în
vigoare, doar că nu există o prevedere scrisă explicit a
acestui

drept

al

studenților,

iar

universitățile

interpretează, din păcate, defectuos textele legislative,
privându-i pe studenții români de pretutindeni de un
drept al lor, astfel că se impune o clarificare.
Conform art. 19 din OMEN 3392/2017, „nu pot
constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse
Toți beneficiarii burselor prevăzute la art. 1, alin.
(1) din prezentul act normativ, indiferent de
4.

Art. 1,
alin. (4)

Alineat nou

provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul,
religia,

rasa,

naţionalitatea,

orientarea

sexuală,

cetățenie, au dreptul de a beneficia simultan și de

apartenenţa politică a candidatului sau a familiei

orice alte tipuri de burse și forme de sprijin

acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori

material, inclusiv cele finanțate de la bugetul de

cu activitate conformă cu legislaţia europeană în

stat, dacă îndeplinesc criteriile generale și

vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de

specifice pentru acordarea acestora.

învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi
accesul la burse din alte surse”.
Fiecare tip de bursă are propriul scop, astfel că este
necesar să fie prevăzut că studenții români de
pretutindeni beneficiari ai acestor burse au dreptul să
beneficieze, cumulativ, și de alte tipuri de burse,
precum

cele

sociale

sau

acordate

pentru

a

recompensa performanța academică, chiar dacă sunt
acordate tot din venituri de la bugetul de stat.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii,
medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi
la

stagii

de

specializare/perfecţionare

postuniversitară din Republica Moldova şi
din Ucraina, cei de origine etnică română
5.

Art. 2,

din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu

alin. (1)

domiciliul în străinătate, precum şi cetăţenii
străini, bursieri ai statului român, care
studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ
de stat din România, beneficiază de cazare
în

internatele

şcolare

studenţeşti.

şi

căminele

Argumente

Elevii, studenţii de la ciclurile de licență, master și
doctorat, cei din învățământul postuniversitar
medical

şi

cursanţii

aflaţi

la

stagii

de

specializare/perfecţionare postuniversitară români
de pretutindeni, cei de origine etnică română din
afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul
în străinătate, precum şi cetăţenii străini, bursieri ai
statului român, care studiază în instituţii şi unităţi
de învăţământ de stat din România, beneficiază de

Deoarece anumite universități nu acordă cazare în
regim gratuit studenților români de pretutindeni,
oferind cel mult anumite reduceri la tarifele de
cazare, este necesară explicitarea acestui drept,
pentru a ne asigura că studenții nu vor mai fi privați
de el.

cazare în regim gratuit în internatele şcolare şi
căminele studenţeşti.
Elevii, studenţii de la ciclurile de licență, master și
doctorat, cei din învățământul postuniversitar
medical şi cursanţii aflaţi la stagii de
specializare/perfecţionare postuniversitară români
de pretutindeni, cei de origine etnică română din

6.

Art. 2,
alin. (3)

Alineat nou

afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul

Corelare cu legislația în vigoare, pentru a fi evitate

în străinătate, precum şi cetăţenii străini, bursieri

anumite interpretări defectuoase.

ai statului român, care studiază în instituţii şi
unităţi de învăţământ de stat din România,
beneficiază de asistență medicală și
psihologică gratuită, în conformitate cu legislația
în vigoare.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente

Elevii, studenţii de la ciclurile de licență, master și
doctorat, cei din învățământul postuniversitar
medical şi cursanţii aflaţi la stagii de
specializare/perfecţionare postuniversitară români
de pretutindeni, cei de origine etnică română din
7.

Art. 2,
alin. (4)

afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul
Alineat nou

în străinătate, precum şi cetăţenii străini, bursieri
ai statului român, care studiază în instituţii şi
unităţi de învăţământ de stat din România,
beneficiază de gratuitate la transportul feroviar și
reducere de minimum 50% la transportul local în
comun, transportul intern auto și naval, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Corelare cu legislația în vigoare, pentru a fi evitate
anumite interpretări defectuoase.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente

Elevii, studenţii de la ciclurile de licență, master și
doctorat, cei din învățământul postuniversitar
medical şi cursanţii aflaţi la stagii de
specializare/perfecţionare postuniversitară români
de pretutindeni, cei de origine etnică română din
8.

Art. 2,
alin. (5)

Alineat nou

afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul

Corelare cu legislația în vigoare, pentru a fi evitate

în străinătate, precum şi cetăţenii străini, bursieri

anumite interpretări defectuoase.

ai statului român, care studiază în instituţii şi
unităţi de învăţământ de stat din România,
beneficiază de toate drepturile aferente
elevilor și studenților cetățeni români, în
conformitate cu legislația în vigoare.
(1) Pentru elevi, studenţi şi masteranzi bursa

Având în vedere faptul că statutul de student este

se acordă pe parcursul anului academic,

unul permanent în perioada anilor de studiu, fără

inclusiv în vacanţele de iarnă şi de

întreruperi, cu drepturile și obligațiile subsecvente,

primăvară, şi nu se acordă pe perioada
9.

Art. 4,

vacanţei de vară. În timpul vacanţei de vară

alin. (1) și

elevii şi studenţii pot primi bursă numai în

(2)

cazul în care sunt reţinuţi la şcoală sau la
facultate pentru activităţi curriculare.

(1) Pentru elevi și studenţii de la ciclurile de
licență, master și doctorat, bursa se acordă pe
toată durata anului calendaristic, inclusiv în
perioada tuturor vacanțelor.

considerăm că și bursele trebuie să fie acordate
pentru întreaga perioadă a anului universitar (12
luni), inclusiv în perioada tuturor vacanțelor.
Studenții au cheltuieli de trai pe tot parcursul anului
calendaristic și trebuie, de asemenea, încurajați și

(2) Pentru doctoranzii de la forma de

sprijiniți să participe la activități educative, formale

învăţământ cu frecvenţă bursa se acordă pe

sau non-formale, pe toată durata anului calendaristic,

toată durata anului calendaristic.

inclusiv în perioada vacanței de vară.

