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Guvernul României

Hotărârea  nr.  769/2005  privind  acordarea  unor  burse  de  studii  unor

studenți cu domiciliul în mediul rural

În vigoare de la 27 iulie 2005

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 27 iulie 2005. Formă aplicabilă la 08 ianuarie 2019.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 171 alin. (7) lit. a). și al art. 172 alin. (2) din
Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 7
din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

(1) Ministerul  Educației  și  Cercetării  acordă  anual,  pe  bază  de  contract,  un  număr  de  burse  de
studii studenților cu domiciliul  în mediul rural care urmează cursurile de zi ale unor instituții  de învățământ
superior acreditate și care se obligă ca după absolvirea studiilor universitare să profeseze în învățământul
din mediul rural, în specialitatea pentru care s-au pregătit, în calitate de titular sau suplinitor, o perioadă cel
puțin egală cu perioada pentru care au primit bursa.
(2) Bursele  de  studii  pentru  studenții  cu  domiciliul  în  mediul  rural  se  pot  cumula  cu  alte  tipuri  de  bursă
acordate conform legislației în vigoare.

(1) Sumele necesare pentru finanțarea acestor burse se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Educației și Cercetării, și din fondul aflat la dispoziția primului-ministru.
(2) Cuantumul acestei burse de studii este de 350 lei (RON)/lună și se indexează conform legii.

(1) Studenții beneficiari ai burselor de studii încheie cu Ministerul Educației și Cercetării un contract
prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.
(2) Pentru a beneficia de aceste burse de studii,  studenții  din instituțiile de învățământ superior acreditate
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă domiciliul în mediul rural;
b) să nu aibă restanțe la examene pe perioada în care primesc bursă de studii  și  să nu repete nici un an
universitar.
(3) Normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, numărul burselor și forma tipizată a contractului
de acordare a bursei de studii se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării.
(4) În  cazul  în  care  după  absolvirea  studiilor  universitare  beneficiarul  bursei  refuză  să  profeseze  în
învățământul  rural  conform  prevederilor  contractului,  acesta  va  restitui  integral  sumele  primite  cu  titlu  de
bursă, indexate cu indicele de inflație.

Pe  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri  se  abrogă  Hotărârea  Guvernului nr.  1.020/2001
privind  acordarea  unor  burse  de  studii  unor  studenți  cu  domiciliul  în  mediul  rural,  publicată  în  Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 19 octombrie 2001.
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Ministrul educației și

cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul finanțelor publice,

Ionel Popescu

București, 14 iulie 2005.
Nr. 769.
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