Criterii de acordare a burselor şi alte forme de sprijin material
pentru studenŃii şi cursanŃii din învăŃământul superior de stat,
cursuri de zi
(publicat în M.O. Partea I nr. 347/14.09.1998)

1. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă studenŃilor din învăŃământul
de stat, cursuri de zi, în funcŃie de rezultatele obŃinute la învăŃătură, iar
cursanŃilor de la învăŃământul postuniversitar bursele se acordă prin concurs.
Bursele de ajutor social se acordă la cerere, în funcŃie de situaŃia materială a
familiei studentului. StudenŃii primesc burse în baza Criteriilor generale
stabilite de prezenta hotărâre şi a criteriilor specifice elaborate de senatul
universitar respectiv. Bursele de merit se acordă în următoarele cazuri:
a) StudenŃilor cu rezultate deosebite la învăŃătură;
b) StudenŃilor cu performanŃe ştiinŃifice – burse de performanŃă, care este o
bursă de merit atribuită prin concurs de către fiecare universitate;
c) StudenŃilor cu performanŃe cultural –artistice deosebite – bursa de
performanŃă artistică, celor cu performanŃe sportive – burse de
performanŃă sportivă. Acestea sunt burse de merit atribuite de către
fiecare universitate.

Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate
instituŃiilor de învăŃământ superior de către MEdCT, proporŃional cu numărul
studenŃilor de la cursurile de zi, învăŃământ de scurtă durată, învăŃământ de lungă
durată, învăŃământ de studii aprofundate din instituŃia respectivă.
Criteriile specifice de acordare a burselor la nivelul instituŃiilor de
învăŃământ superior se elaborează de senatele universitare, Ńinând seama de
sistemul de organizare a învăŃământului superior, diferenŃiat pe specializări, iar în
cazul burselor de ajutor social, de venitul net al familiei studentului sau al
susŃinătorului legal.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de
stat: sexul, religia, rasa, apartenenŃa politică a candidatului sau a familiei acestuia,
apartenenŃa la organizaŃii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaŃia
română, numărul de ani petrecuŃi în alte instituŃii de învăŃământ, studiile efectuate
în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
Senatele universitare pot elabora criterii specifice diferenŃiate pentru
acordarea burselor de merit, de studiu şi a burselor de ajutor social, în funcŃie de
activitatea profesională.
Cuantumurile burselor sunt stabilite de către senatul universitar, în aşa fel
încât cuantumul minim al bursei să acopere cheltuielile de cazare şi masă în
cămine şi respectiv la cantine. Cuantumul bursei de performanŃă este cel puŃin de

două ori mai mare decât bursa minimă atribuită în instituŃia de învăŃământ
respectivă şi mai mare decât bursa de merit. InstituŃiile de învăŃământ superior pot
completa fondul de burse provenit de la bugetul de stat cu fonduri provenite din
venituri proprii.
2. Bursa de ajutor social se acordă:
a) StudenŃilor integralişti din instituŃiile de învăŃământ 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 atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinŃi de
Luptători pentru Victoria RevoluŃiei Române din Decembrie 1998 sau
Erou –martir cu una dintre menŃiunile: rănit, reŃinut, rănit şi reŃinut,
remarcat prin fapte deosebite, însoŃit de brevet semnat de Preşedintele
României;
b) StudenŃilor orfani, celor proveniŃi din casele de copii sau plasament
familial, care nu realizează venituri;
c) StudenŃilor bolnavi TBC, care se află în evidenŃa unităŃilor medicale, celor
care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbŃie grave,
insuficienŃă

renală

cronică,

astm

bronşic,

epilepsie,

cardiopatii

congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice,

cei infestaŃi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă
sau reumatism articular acut;
d) StudenŃilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar
net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe
economie.
Senatele universitare pot acorda şi alte burse sociale, conform criteriilor şi
regulamentelor proprii.
Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, în cuantumuri cel puŃin
egale cu bursa minimă, stabilite de senatul universităŃii, indiferent dacă studentul
mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:
- Bursa de ajutor social pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda
studenŃilor orfani, studenŃilor defavorizaŃi din punct de vedre social,
studenŃilor proveniŃi din casele de copii, studenŃilor proveniŃi din
plasament familial sau din încredinŃare, a căror familie nu realizează
pe ultimele 3 lini un venit lunar net pe membru de familie mai mare
decât 75% din salariul minim pe economie. Această categorie de bursă
de ajutor social ocazional se poate acorda aceluiaşi student de două ori
în decursul unui an universitar.
- Bursa de ajutor social de maternitate, care se acordă studentei sau
studentului a cărui soŃie nu realizează alte venituri decât bursele,

constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea
îmbrăcămintei copilului nou-născut.
- Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru
decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soŃ, soŃie, copil) sau
în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu
soŃ/soŃie care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz de
deces este stabilită de către biroul senatului universităŃii.
3. Bursa de performanŃă (sau de merit atribuite studenŃilor cu
performanŃe ştiinŃifice deosebite) se poate atribui începând cu anul al
doilea de studii, pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin
concurs, la nivelul instituŃiei de învăŃământ superior. Aceasta se acorda şi pe
perioada vacanŃelor, inclusiv a vacanŃei de vară pentru studenŃi, studenŃilor
cu rezultate deosebite la învăŃătură. Bursele de studiu şi de ajutor social se
atribuie studenŃilor pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene,
activităŃi practice, examen de licenŃă sau de absolvire), în conformitate cu
planul de învăŃământ, cu excepŃia vacanŃelor.
Bursele se atribuie şi pe perioada vacanŃelor, dacă studenŃii bursieri sunt
orfani, dacă provin din case de copii sau din plasament familial ori dacă sunt
bolnavi TBC şi se află în evidenŃa unităŃilor medicale, dacă suferă de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbŃie grave, insuficienŃă renală cronică, astm

bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie
gravă, boli imunologice, cei infestaŃi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut;
StudenŃii care urmează concomitent două specializări în instituŃii de
învăŃământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la
una dintre instituŃii, cu condiŃia ca numărul total al anilor în care beneficiază de
bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare
la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. AbsolvenŃii cu diplomă
de licenŃă care urmează o a doua specializare sau studenŃii reînmatriculaŃi pot
beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiŃia ca numărul anilor în care au
beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de
şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.

