
 

 
  

AMENDAMENTE  

asupra Proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapito

l/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 

propus (autor, 

apartenență 

politică) 

Motivația amendamentului/ sursa de finanțare 

Motivația 

respingerii 

(numai pt. 

comisii) 

1 Anexa 3, Ministerul 

Transporturilor și 

Infrastructurii, Capitol 4 și 5, 1. 

Programul de asigurare a 

serviciului public de transport 

pentru unele categorii de 

calători care beneficiază de 

facilități stabilite prin lege 

 

Propunere 2021: 

374.873.000 lei 

Propunere 2021: 

482.123.294 lei 

Dreptul studenților de a călători gratuit cu transportul feroviar reprezintă 

o măsură importantă pentru studenții români ce aduce o multitudine de 

beneficii pentru studenții și nu numai. Printre principalele beneficii regăsim 

creșterea echității în învățământul superior, facilitând accesul și finalizarea 

studiilor studenților din medii socio-economice defavorizate și creșterea 

mobilității studenților, atât pentru participarea la schimburile de experiență, 

cât și pentru participarea la diverse manifestări artistice, culturale, sportive sau 

științifice, organizate în diferite centre universitare. Printre beneficiile indirecte, 

ce au relevanță pentru întreaga societate, este impactul pozitiv al măsurii 

asupra mediului, facilitând politicile de promovare a acestui mijloc de 

transport,   

Adițional impactului bugetar redus, măsura reprezintă și o formă de 

sprijin a CFR Călători, subfinanțată de ani de zile. Subvenționarea gratuității 

studenților la transportul feroviar este o măsură care ajută CFR și operatorii 

privați să își crească capacitatea investițională și, implicit, să întreprindă 

demersuri pentru a oferi servicii de calitate pentru toți utilizatorii. 

 



 

 
  

Conform Proiectului de Buget de stat pentru anul 2021, este eliminat 

dreptul studenților de a călători gratuit cu transportul feroviar, propunându-se 

o reducere de 50% la toate călătoriile, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a. 

Impactul bugetar al limitării dreptului de a călători cu transportul feroviar 

este extrem de redus prin raportare la beneficii, , reprezentând în acest context 

107.250.294 de lei. Comparând impactul bugetar redus cu multiplele beneficii 

aduse de gratuitatea pentru studenți la transportul feroviar, nu se justifică în 

niciun fel măsura de limitare a acestui drept.  

Pentru menținerea dreptului studenților de a călători gratuit cu 

transportul feroviar este necesară suplimentarea sumelor alocate cu 107.250.294 

de lei. 

Posibilele surse de finanțare vin din scăderea următoarelor capitole 

bugetare: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (8400: Transport): 

107.250.294 de lei (rămân 13.590.991.706 lei) sau Ministerul Energiei (8000/01: 

Acțiuni economice):107.250.294 lei (rămân 696.992.706 lei). 

2 Anexa 3, Ministerului 

Educației, Capitolul 6501, 

Grupa/Titlu 59, Articolul 01 – 

Burse 

 

Propuneri 2021: 

1.012.936.000 lei 

Propuneri 2021: 

1.134.677.904 

Bursele studențești reprezintă o măsură importantă de stimulare a 

rezultatelor academice și de suport a studenților din medii socio-economico 

defavorizate. Amintim faptul că în anul 2019, rata abandonului timpuriu din 

sfera educației și formării (grupa de vârstă 18-24 de ani) a fost de 15,3% 

(media UE: 10,3%). De asemenea, conform Raportului Comisiei Europene asupra 

României, integrarea limitată în cadrul ocupării forței de muncă, al educației, al 

sănătății și al serviciilor sociale nu permite o incluziune durabilă a diverselor 

grupuri defavorizate pentru a ocupa locuri de muncă și a evita excluderea 

socială. Totodată, România are un număr mare de persoane care trăiesc în risc 

de sărăcie sau excludere socială - un român din trei este încă în pericol de 

sărăcie și excludere socială.  

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ecd25ee6-3b6b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ecd25ee6-3b6b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en


 

 
  

Studiul ANOSR din decembrie 2020 „Creșterea cuantumului minim al 

burselor - politică de echitate necesară în învățământul superior românesc”  a 

fundamentat cuantumul minim al bursei sociale. 

Ca rezultat al solicitărilor ANOSR, Consiliul Național pentru Finanțarea 

Învățământului Superior (CNFIS) a identificat cuantumul minim al bursei 

sociale la 700 de lei pentru anul 2021. Acest rezultat demonstrează faptul că 

actualul cuantum minim de 580 de lei este necorelat realităților. 

 

Deși cuantumul minim al bursei sociale ar trebui să  crească la nivel 

național, bursierii statului român continuă a fi discriminați din acest punct de 

vedere. Discrepanțele dintre studenții români și bursierii statului român în ceea 

ce privește bursele de care beneficiază au crescut dramatic în urma creșterii 

alocării bugetare pentru burse/student bugetat de la 69 la 201 lei și cu atât mai 

mult a identificării cuantumului minim al unei burse la nivel național de către 

CNFIS la 700 de lei, dat fiind faptul că bursele de care beneficiază studenții 

bursieri ai statului român nu au crescut din anul 2008. Bursa de care beneficiază 

aceștia în prezent este de 65 de euro pentru ciclul licență, 75 de euro pentru 

ciclul de master, respectiv 85 de euro pentru studenții doctoranzi. În prezent, 

nicio bursă oferită studenților din România nu ar trebui să poată fi mai mică de 

cuantumul minim pentru studenții români,, asistând astfel la o situație de 

discriminare și puternică inechitate pentru  studenții bursieri ai statului român. 

 

Pentru a asigura creșterea cuantumului minim al unei burse, ținând 

cont de numărul actual de burse, și pentru asigurarea unor burse egale cu 

cele ale studenților români pentru bursierii statului român, este necesară 

creșterea subvenției/student bugetat pentru fondul de burse de la 201 la 

https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2020/12/Cre%C8%99terea-cuantumului-minim-al-burselor-politic%C4%83-de-echitate-necesar%C4%83-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-rom%C3%A2nesc-1.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2020/12/Cre%C8%99terea-cuantumului-minim-al-burselor-politic%C4%83-de-echitate-necesar%C4%83-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-rom%C3%A2nesc-1.pdf


 

 
  

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

învățământul cu frecvență, fără taxă de studii.  

Având în vedere necesitatea creșterii subvenției până la 242 de lei, 

fondurile alocate burselor cresc de la 726.754.896 de lei la 874.998.432 de lei 

(pentru un număr de 301.308 studenți bugetați – 1 octombrie 2019), ceea ce 

înseamnă o creștere de 20,4%. În continuare, creșterea cuantumului burselor de 

care beneficiază bursierii statului români de la 65 de euro și 75 de euro până la 

700 de lei - în cazul studenților de la ciclurile de licență și masterat, și de la 85 

de euro la 1.550/1.800 de lei - în cazul studenților-doctoranzi, ar reprezenta o 

majorare de la 16.511.064 de lei la 34.895.472 de lei, respectiv o creștere de 

111,35%. 

În vederea implementării propunerilor ANOSR este necesară o creștere 

a bugetului de stat alocat către bursele studențești cu 121.741.904 de lei 

sau 0,0107% din PIB. 

 

Posibilele surse de finanțare vin din scăderea următoarelor capitole bugetare: 

Ministerul Apărării (6500/01/01:Cheltuieli social culturale): 121.741.904 lei 

(rămân 5.220.111.096 lei) sau Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

(8000/01/52: Acțiuni economice): 121.741.904 lei (rămân  1.646.180.096 lei). 

3 Anexa 3, Ministerului 

Educației, Capitolul 5001, 

Grupa/Titlu 51, Articolul 01, 

Alineatul 63 - Transferuri de la 

bugetul de stat către instituții 

de învățământ superior de stat 

pentru subvenționarea unor 

Propunere 2021: 

271.863.712 lei 

Subvenția cămine-cantine reprezintă o formă de sprijin importantă 

pentru studenții căminizați întrucât acoperă o parte din cheltuielile căminelor și 

a cantinelor asigurând astfel prețuri de cazare și masă mai accesibile pentru 

studenți. 

Din punctul de vedere al evoluției anuale a fondului total alocat 

subvenției pentru cămine și cantine, cea mai mare scădere s-a înregistrat în anul 

2009, de -30,93%. La polul opus, cea mai mare creștere a avut loc în anul 2019, 

 



 

 
  

cheltuieli ale căminelor și 

cantinelor studențești 

 

Propunere 2021: 

186.900.000 lei 

cu 17,44%. În anul 2014, suma totală alocată a crescut cu 13,18%, în urma unor 

demersuri ale ANOSR care s-au finalizat cu proteste în mai multe centre 

universitare din țară, organizate pe 13 octombrie 2013. În continuare, au fost 

înregistrate creșteri și scăderi ale alocării bugetare, cum ar fi scăderea de 8,67% 

din 2016 și creșterea de 6,08% din 2017, însă nu au fost înregistrate creșteri care 

ar avea un impact semnificativ asupra situației actuale privind calitatea locurilor 

de cazare și numărul acestora. 

Din această perspectivă, în 2020 subvenția acordată reprezintă doar 

32,67% din valoarea indexată acordată în anul 2008. 

Pornind de la în calcul ce ia în considerare creșterile salariale și rata inflației, 

raportate la sumele alocate în anul 2008, fondurile alocate subvenției cămine 

cantine ar trebui să reprezinte cel puțin 526.754.848,32 de lei. Astfel, pentru 2021 

propunem o creștere egală cu un sfert din diferența dintre suma necesară și 

suma alocată în prezent.  

 

Posibilele surse de finanțare vin din scăderea următoarelor capitole bugetare: 

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale (5100/0130: Dobânzi): 84.963.712 de lei 

(rămân 15.915.015.288 lei) sau Ministerul Energiei (8000/01: Acțiuni economice): 

84.963.712 lei (rămân 719.279.288 lei). 

4 Anexa 3, Ministerului 

Educației, Capitolul 5001, 

Grupa/Titlu 51, Articolul 01 

Alineat nou: 

Fondul pentru 

finanțarea 

Centrelor de 

Consiliere și 

Orientare în 

Carieră: 

Conform studiilor, dar și a informațiilor colectate de la organizațiile 

membre ANOSR, la momentul actual CCOC-urile duc lipsă de personal calificat 

și de dotări adecvate prin raportate la numărul de studenți deserviți, sunt 

insuficient finanțate și impactul activităților acestora este limitat, deși au existat 

progrese în ultimii ani. Precum arată și Raportul privind implementarea 

Procesului Bologna, cu privire la percepția studenților față de șansele de 

angajare după finalizarea studiilor universitare, atât în piața internă, cât și la 

 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-824413-raport-privind-asumarile-romaniei-la-nivel-international-privind.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2018-bologna-process-implementation-report_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2018-bologna-process-implementation-report_en


 

 
  

Propunere 2021: 

19.455.015 lei 

nivel internațional, România se află pe ultimul loc, cu doar 37% dintre studenți 

care consideră că au șanse bune de angajare la nivel național și doar 27% la 

nivel internațional. 

Recomandările cu privire la activitatea CCOC-urilor vizează 

îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare în carieră, începând cu 

alocarea unei finanțări adecvate prin includerea unei subvenții unitare per 

student, monitorizarea activităților CCOC-urilor, asigurarea schimbului de 

bune practici între specialiștii în domeniu la nivel național și internațional și 

creșterea numărului de angajați din cadrul CCOC-urilor (1). 

ANOSR a solicitat în cadrul campaniei „Educația la Guvernare!”, 

modificarea Metodologiei privind funcționarea CCOC-urilor, astfel încât să 

existe cel puțin 1 consilier de carieră sau psiholog la fiecare 500 de studenți 

și alocarea de resurse financiare corespunzătoare universităților pentru 

funcționarea CCOC prin subvenții cu destinație specială încadrate în 

finanțarea complementară, precum și instituirea unei subvenții pe student.  

Pentru a asigura fondurile necesare pentru o minimă finanțare relevantă 

și distinctă a CCOC-urilor, raportat la numărul de studenți fizici din anul 

universitar 2019-2020, este necesar un fond total de 19.455.014,5 de lei, ce 

reprezintă 0,00171% din PIB-ul prognozat pentru anul 2021. Aceste sume ar 

trebui utilizate exclusiv pentru activitățile desfășurate cu studenții, excluzând 

componenta de salarizare aflată momentan în bugetele consolidate ale 

universităților. 

 

Posibilele surse de finanțare vin din scăderea următoarelor capitole bugetare:  

https://uefiscdi.gov.ro/resource-824413-raport-privind-asumarile-romaniei-la-nivel-international-privind.pdf
https://www.anosr.ro/educatia-la-guvernare-obiectivele-studentilor-pentru-viitorul-invatamantului-superior/


 

 
  

Ministerul Apărării (6500/01/01:Cheltuieli social culturale): 19.455.015 lei (rămân 

5.322.397.985 lei) sau Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (8000/01/52: 

Acțiuni economice): 19.455.015 lei (rămân 1.748.466.985 lei). 

5 Anexa 3, Ministerului 

Educației, Capitolul 5001, 

Grupa/Titlu 51, Articolul 01 

Alineat nou: 

Fondul pentru 

subvenționarea 

Bibliotecilor 

Centrale 

Universitare, 

Propunere 2021: 

5.547.222 lei 

În ceea ce privește dreptul studenților de a avea acces gratuit la 

bibliotecile universitare, Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevede la 

articolul 202 alin. (1) lit. b) - „principiul dreptului la asistență și la servicii 

complementare gratuite în învățământul superior de stat - exprimat prin: acces la 

principalele cărți de specialitate și publicații științifice”, iar Codul drepturilor și 

obligațiilor studentului adoptat prin OMECTS nr. 3.666/2012 prevede la art. 

art. 11 alin. (1) „Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor 

enunțate de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: [...] e) [...] 

acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile 

universitare sau pe site-ul facultății” și art. 13 alin. (1) „Studenții beneficiază de 

gratuitate pentru: […] b) eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul 

de student ( […] inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă)”. 

Deși universitățile de stat din România  asigură în mare parte dreptul de 

acces gratuit la materialele didactice disponibile în bibliotecile universitare, 

acest lucru se întâmplă doar pentru bibliotecile din subordinea directă a 

universităților, nu și pentru Bibliotecile Centrale Universitare (BCU) din 

subordinea  Ministerului Educației și finanțate de acesta, și anume: 

• Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București; 

• Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca; 

• Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași; 

• Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara. 

În ciuda faptului că Legea Educației Naționale și Codul drepturilor și 

obligațiilor studentului nu disting în privința bibliotecilor universitare la care are 

 



 

 
  

acces gratuit studentul, fiind de natura evidenței că dispoziția este aplicabilă și 

în privința BCU-urilor, și deși acestea se află în subordinea autorității care a 

adoptat Codul drepturilor și obligațiilor studentului, studenții se află în 

continuare în situația de a achita abonamentul sau legitimațiile de acces. 

Situația se poate remedia ușor, la momentul actual fiind doar necesară 

alocarea fondurilor de la bugetul de stat în acest sens. Prin raportare la 

numărul total de studenți fizici care studiază în fiecare centru universitar 

aferent BCU și costul unui abonament anual este necesară alocarea unui fond 

total de 5.547.222 de lei Bibliotecilor Centrale Universitare din subordinea 

Ministerului Educației pentru a asigura studenților accesul gratuit la 

resursele acestora.  

 

Posibilele surse de finanțare vin din scăderea următoarelor capitole bugetare: 

Ministerul Energiei (8101/55: Comustibili și Energie): 5.547.222  lei (rămân 

578.060.778 lei) sau Ministerul Culturii (6701: Cultură, Recreere și Religie): 

5.547.222 de lei (rămân 888.743.778 lei). 

 


