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Guvernul României

Criteriile  generale  de  acordare  a  burselor  și  a  altor  forme  de  sprijin

material  pentru  studenții  și  cursanții  din  învățământul  superior  de  stat,

cursuri de zi din 03.09.1998

În vigoare de la 14 septembrie 1998

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 14 septembrie 1998. Formă aplicabilă la 15 ianuarie 2019.

1. Bursele de merit și bursele de studiu se acordă studenților din învățământul superior de stat, cursuri de
zi, în funcție de rezultatele obținute la învățătură, iar cursanților de la învățământul postuniversitar bursele
se  acordă  prin  concurs.  Bursele  de  ajutor  social  se  acordă  la  cerere,  în  funcție  de  situația  materială  a
familiei  studentului.  Studenții  primesc  burse  în  baza  criteriilor  generale  stabilite  de  prezenta  hotărâre  și  a
criteriilor specifice elaborate de senatul universitar respectiv.
2. Bursele de merit se acordă în următoarele cazuri:
a) studenților cu rezultate deosebite la învățătură;
b) studenților  cu  performanțe  științifice  -  bursa  de  performanță,  care  este  o  bursă  de  merit  atribuită  prin
concurs de către fiecare universitate;
c) studenților  cu  performanțe  cultural-artistice  deosebite  -  bursa  de  performanță  artistică,  celor  cu
performanțe sportive - bursa de performanță sportivă. Acestea sunt burse de merit atribuite de către fiecare
universitate.
3. Fondurile  pentru  acordarea  burselor  de  la  bugetul  de  stat  sunt  repartizate  instituțiilor  de  învățământ
superior  de  către  Ministerul  Educației  Naționale,  proporțional  cu  numărul  studenților  de  la  cursurile  de  zi,
învățământ  de  scurtă  durată,  învățământ  de  lungă  durată,  învățământ  de  studii  aprofundate,  din  instituția
respectivă.
4. Criteriile specifice de acordare a burselor la nivelul instituțiilor de învățământ superior se elaborează de
senatele  universitare,  ținând  seama  de  sistemul  de  organizare  a  învățământului  superior,  diferențiat  pe
specializări,  iar în cazul burselor de ajutor social,  de venitul net al familiei  studentului sau al susținătorului
legal.
Nu pot  constitui  criterii  de acordare a burselor  provenite  de la bugetul  de stat:  vârsta,  sexul,  religia,  rasa,
apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu
activitate  conformă  cu  legislația  română,  numărul  de  ani  petrecuți  în  alte  instituții  de  învățământ,  studiile
efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.
5. Senatele  universitare  pot  elabora  criterii  specifice  diferențiate  pentru  acordarea  burselor  de  merit,  de
studiu și a burselor de ajutor social, în funcție de activitatea profesională.
6. Cuantumurile  burselor  sunt  stabilite  de  către  senatul  universitar,  în  așa  fel  încât  cuantumul  minim  al
bursei să acopere cheltuielile de cazare și masă în cămine și, respectiv, la cantine.
Cuantumul  bursei  de  performanță  este  cel  puțin  de  două  ori  mai  mare  decât  bursa  minimă  atribuită  în
instituția de învățământ respectivă și mai mare decât bursa de merit.
7. Instituțiile de învățământ superior pot completa fondul de burse provenit de la bugetul de stat cu fonduri
provenite din venituri proprii.
8. Bursele de ajutor social se acordă:
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a) studenților integraliști din instituțiile de învățământ 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 părinți  de "Luptători pentru Victoria Revoluției Române
din Decembrie 1989" sau de "Erou-martir" - cu una dintre mențiunile: rănit, reținut, rănit și reținut, remarcat
prin fapte deosebite, însoțit de brevet semnat de Președintele României;
b) studenților orfani, celor proveniți din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
c) studenților  bolnavi  TBC,  care  se  află  în  evidența  unităților  medicale,  celor  care  suferă  de  diabet,  boli
maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii
congenitale,  hepatită  cronică,  glaucom,  miopie  gravă,  boli  imunologice,  cei  infestați  cu  virusul  HIV  sau
bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
d) studenților 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 și alte burse sociale, conform criteriilor și regulamentelor proprii.
9. Bursa  de  ajutor  social  se  poate  acorda  și  ocazional,  în  cuantumuri  cel  puțin  egale  cu  bursa  minimă,
stabilite de senatul universității, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:
a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenților orfani, studenților
defavorizați  din  punct  de  vedere  social,  studenților  proveniți  din  casele  de  copii,  studenților  proveniți  din
plasament  familial  sau din  încredințare,  a  căror  familie  nu realizează pe ultimele  3  luni  un venit  lunar  net
mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie.
Această  categorie  de  bursă  de  ajutor  social  ocazional  se  poate  acorda  aceluiași  student  de  două  ori  în
decursul unui an universitar;
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soție nu
realizează  alte  venituri  decât  bursele,  constă  într-o  bursă  pentru  naștere  și  lehuzie  și  o  bursă  pentru
procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut;
c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei
studentului(ei)  (soț,  soție,  copil)  sau  în  caz  de  deces  al  studentului(ei),  necăsătorit(ă)  sau  căsătorit(ă),  cu
soție/soț  care  nu  realizează  venituri.  Suma care  se  atribuie  în  caz  de  deces  este  stabilită  de  către  biroul
senatului universității.
10. Bursa de merit atribuită pentru performanțe științifice - bursa de performanță - se poate atribui începând
cu anul  al  doilea  de studii,  pentru  12 luni  consecutive,  începând cu data atribuirii,  prin  concurs,  la  nivelul
instituției de învățământ superior. Aceasta se acordă și pe perioada vacanțelor, inclusiv a vacanței de vară
pentru studenți.
11. Bursele de merit atribuite studenților cu rezultate deosebite la învățătură, bursele de studiu și de ajutor
social  se  atribuie  studenților  pe  durata  anului  universitar  (cursuri,  sesiuni  de  examene,  activități  practice,
examen de licență sau de absolvire), în conformitate cu planul de învățământ, cu excepția vacanțelor.
12. Bursele se atribuie și pe perioada vacanțelor, dacă studenții bursieri sunt orfani, dacă provin din case de
copii  sau din plasament familial  ori  dacă sunt bolnavi  TBC și  se află în evidența unităților  medicale,  dacă
suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic,
epilepsie,  cardiopatii  congenitale,  hepatită  cronică,  glaucom,  miopie  gravă,  boli  imunologice,  sunt  infestați
cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut.
13. Studenții  care  urmează  concomitent  două  specializări  în  instituții  de  învățământ  superior  de  stat  pot
beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituții, cu condiția ca numărul total al anilor
în care beneficiază de bursă să nu depășească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de școlarizare
la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
Absolvenții  cu  diplomă  de  licență  care  urmează  o  a  doua  specializare  sau  studenții  reînmatriculați  pot
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beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiția ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu
depășească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de școlarizare la specializarea de la care urmează
să beneficieze de bursă.
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