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1.  Finantarea Invatamantului Superior de Stat 
 

Finantarea invatamantului superior romanesc este asigurata de la Bugetul de 
Stat  prin  intermediul  Ministerului  Educatiei  si  Cercetarii si Tineretului,  potrivit  unui  
set  de  criterii precum si din surse proprii, in virtutea principiului autonomiei 
universitare. Acestea pot proveni din subventii, donatii, sponsorizari si taxe de la 
persoane juridice si fizice. 

Veniturile obtinute din aceste surse se gestioneaza si se utilizeaza integral la 
nivelul institutiei, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la 
bugetul de stat. (vezi art.166/Legea Invatamatului). 

In  ceea  ce  priveste  alocarea  finantarii  de  la  bugetul  de  stat,  referitor  la 
criteriile  de  alocare  a  fondurilor  bugetare  la  finantarea  de  baza,  M.Ed.C.  utilizeaza 
metodologia  CNFIS,  ce  are  la  baza  un  algoritm  complex  bazat  pe  numarul  de 
studenti echivalenti pe forme de învatamânt si domenii de specializari, precum si pe 
13  criterii  de  calitate.  Aceste  fonduri  se  aloca  pe  an  calendaristic  in  baza  unui 
contract institutional semnat intre MedC si fiecare institutie de invatamnt superior de 
stat. 

Potrivit legii executia bugetara anuala a institutiilor de invatamnt superior de 
stat este publica. 

 
Mai exact: 



  

  

Banii veniti din Finantarea de baza pot fi folositi pentru: 
 

 
Cheltuieli de personal: 
? salarii, CAS, somaj , 
? deplasari interne si internationale 

 

 
 
 
 
 
 

Atentie: CHELTUIELI!!! 

Cheltuieli materiale: 
? cheltuieli de întretinere si 

gospodarire; 
? cheltuieli  pentru materiale si 

prestari servicii cu caracter 
functional; 

? obiecte de inventar; 
? reparatii curente; 
? carti si publicatii; 
? perfectionare personal, 
? protocol, protectia muncii etc. 

 
 

Indicii cantitativi: Se repartizeaza proportional cu numarul de studenti echivalenti 
unitari, definit de: ? Numarul studentilor echivalenti 

? Coeficientii alocatiilor bugetare pe domenii -- > Vezi anexa 1 
 

Indicii calitativi:  Se repartizeaza în mod concurential 
- în functie de valoarea indicatorului calitativ al fiecarei universitati-- > Vezi anexa 2 

 
 
 

Banii din Finantarea Complementara pot fi folositi pentru: 
?   Cheltuieli sociale pentru studenti: 

•  cheltuieli de transport, 
•  burse, 
•  subventii pentru cazare si masa etc. 

?   Obiective de investitii 
?   Dotari si alte cheltuieli de investitii 
?   Reparatii capitale 
?   Cercetare stiintifica universitara (fonduri alocate pe baze competitionale) 



  

  

 
 

2. Baza materiala de care dispune invatamntul superior de stat 
 

Baza materiala de care dispune invatamantul superior de stat apartine MEDC 
cuprinzand  spatii  pentru  procesul  de  invatamant  si  cercetare  stiintifica,  mijloace  de 
invatamant si de cercetare aferente, biblioteci, edituri si tipografii, statiuni didactice si 
de  cercetare,  unitati  de  microproductie,  ateliere  scolare,  ferme  didactice,  gradini 
botanice,  terenuri  agricole,  camine,  internate,  cantine,  cluburi  ale  elevilor,  case  de 
cultura ale studentilor, case ale corpului didactic,  case  universitare,  tabere  scolare, 
baze  si  complexuri  cultural-sportive,  palate  si  case  ale  copiilor  si  elevilor,  baze  de 
odihna si tratament, spatii cu destinatie de locuinta . 

Inchirierea  acestor  spatii  in  scopul  atragerii  de  venituri  proprii  se  face 
numai prin contract, cu revizuire anuala , prin acordul MEdC. 

 
3.   Finantarea cheltuielilor de intretinere si reparare a bazei materiale 

 
Fondurile de investitii pentru obiective noi si dotari cu echipamente se aloca 

separat,   in   functie   de   prioritatile   strategice   ale   dezvoltarii   invatamantului.   Pot 
beneficia  de  alocarea  acestor  fonduri  toate  unitatile  si  institutiile  de  invatamant 
acreditate, conform legii. 

Ministerele   de   resort,   autoritatile   publice,   precum   si   agentii   economici 
interesati  pot  contribui  cu  fonduri  proprii,  pe  baza  de  contract,  la  intretinerea, 
dezvoltarea si modernizarea bazei materiale si de practica din unitatile de invatamant 
superior. 

In  plus, MEdC  asigura  de  la  bugetul  de  stat  fondurile  necesare  pentru 
salarizarea  personalului  didactic  auxiliar  si  administrativ  din  unitatile  si  institutiile 
invatamantului de stat, precum si cheltuielile de functionare a acestora. 



  

  

 
 

4.  Subventia camine-cantine 
 

Subventia camine-cantine se aloca anual in baza unui contract complemetar 
in fuctie de numarul de studenti fizici caminizati. Anul acesta alocarea subventiei 
a avut loc plecand de la numarul locurilor normate in camin. 

Cheltuielile  de  intretinere  a  internatelor,  caminelor  si  cantinelor  destinate 
elevilor si studentilor se acopera din veniturile proprii ale unitatilor si institutiilor de 
invatamant respective. In plus, acestea   se  completeaza  cu subventii  acordate din 
bugetul de stat si din bugetele locale. 

Institutiile de invatamant superior de stat asigura, pentru efectuarea practicii 
comasate a studentilor, pe perioada prevazuta in planurile de invatamant, cheltuielile 
de  masa,  cazare  si  transport,  in  situatiile  in  care  practica  se  desfasoara  in  afara 
centrului universitar respectiv.  Documentatia tehnica si materialele pentru constructii 
destinate invatamantului de stat si celui particular acreditat, precum si achizitionarea 
de aparatura, utilaje, fond de carte, publicatii si dotari pentru procesul didactic sunt 
scutite de T.V.A. si de taxe vamale. 

 
Subventia individuala camine-cantine 

 
Studentii pot beneficia de subventie individuala de sprijin pentru cazare. 

Criteriile care trebuiesc indeplinite sunt: 
? sa nu aiba domiciliul in localitatea in care se afla institutia de invatamant superior 

la care studiaza, 
? sa  provina  din  familii  cu  venituri  brute  lunare  pe  membru  de  familie  care  nu 

depasesc salariul minim brut pe economie, 
? sa aiba varsta de pana la 29 de ani 
? sa  nu  fi  primit  sau  nu  fi  solicitat  un  loc  de  cazare  in  caminele  studentesti  ale 

institutiei de invatamant superior in care frecventeaza cursurile. 
Ordinea in lista studentilor eligibili pentru subventii de cazare se determina in 

functie  de  criterii  sociale  si  de  performanta  academica,  pe  baza  punctajului 
aprobat  de  senatul  universitar,  pentru  studentii  care  au  obtinut  numarul  de  credite 
transferabile care permite trecerea in anul de studii urmator. 

Ministerul Educatiei si Cercetarii aloca institutiilor de invatamant superior de 
stat   sumele   necesare   acordarii   subventiei,   prin   contractul   complementar   de 
finantare,  in  functie  de  deficitul  de  locuri  de  cazare  al  institutiei  de  invatamant 
superior, de numarul de solicitanti si de cuantumul lunar al subventiei individuale 
de sprijin pentru cazare. 

Plata  subventiei  individuale  se  efectueaza  lunar  de  catre Institutiile  de 
invatamant superior catre studentii care beneficiaza de aceasta . 

 
Vezi: OUG 73/2004 



  

  

 
 
 
 
 

5. Fondul de burse pt studenti 
 

Fondurile   pentru   acordarea   burselor   se   repartizeaza institutiilor   de 
invatamant superior de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, in functie  de studenti 
de la cursurile de zi, respectiv al cursantilor de la studiile postuniversitare. 

Criteriile   generale   de   acordare   a   burselor   se   stabilesc   de   Ministerul 
Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 

Criteriile specifice  de  acordare  a  burselor  de  merit,  de  studiu  si  de  ajutor 
social se stabilesc, anual, in senatele universitare si in consiliile facultatilor, in limitele 
fondurilor  repartizate  si  in  raport  cu  integralitatea  efectuarii  de  catre  studenti  a 
activitatilor scolare si universitare. 

Cuantumul   burselor   pentru   studenti   de   la   învatamântul   universitar   si 
postuniversitar este stabilit de Senatul universitatii 

 
Clasificarea burselor: 

 
?   Burse de performanta 
?   Burse de merit 
?   Burse de studiu 
?   Burse sociale 

 
Bursele de ajutor social 

Se acorda in functie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de 
familie urmatoarelor categorii de studenti: 
a) Studenti ce nu realizeaza pe  ultimele  3  luni un venit lunat net mediu pe membru 
de familie mai mare decat salariul de baza minim pe tara 

Atentie: La stabilirea veniturilor pe membru de familie se iau în considerare si 
cele  ale  studentului.  Se  excepteaza  veniturile  provenite  din  alte  burse  acordate 
membrilor de familie 
b)  Studentii  care  se  incadreaza  in  legea  nr.42/1990  art.10  lit.r  (Studentii  eroi  ai 
revolutiei din 1989) 
c) Studentii orfani de ambii parinti,celor proveniti din casele de copii sau plasament 
familial. 
d) Studentii 
? bolnavi de TBC care se afla in evidenta dispensarelor medicale 
? care sufera de diabet, 
? boli maligne, 
? sindromuri de malabsorbtie grave, 
? insuficienta renala cronica, 
? astm bronsic, 
? epilepsie, 
? cardiopatii congenitale, 
? hepatita cronica, 

? miopie grava, 
? boli imunologice, 
? cei   infestati   cu   virusul   HIV   sau 

bolnavi de SIDA, 
? spondilita anchilozanta 
? reumatism articular. 

 



  

  

Senatele universitare pot lua in considerare si alte boli cronice. 
 

Bursele  de  merit  studiu  si  sociale  se  acorda  pe  durata  anului  universitar 
(cursuri,sesiuni de examene,activitati practice,examen de licenta sau de absolvire) in 
conformitate cu planul de invatamant,cu exceptia vacantelor 

In cazul burselor de ajutor social incadrate la punctele c si d se atribuie si pe 
perioada vacantelor 

Mentinerea   bursei   sociale   de   studiu   este   conditionata   de   îndeplinirea 
standardului  impus  de  senatul  universitar  în  îndeplinirea  obligatiilor  de  studiu 
pentru întreaga durata de scolarizare. 

Studentii  care  sunt  inscrisi  la  2  specializari  in  cadrul  unor  institutii  de 
invatamant de stat sau sunt reanmatriculati,pot beneficia de burse de la bugetul de 
stat  numai  de  la  una  dintre  institutii,  cu  conditia  ca  numarul  total  de  ani  in  care 
beneficiaza de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca durata 
de scolarizare la specializarea la care urmeaza sa beneficieza de bursa. 

Obtinerea unor alte tipuri de burse nu exclud acordarea acestor burse, 
Vezi: Hotararea Nr.445 din 8 august 1997 

 
 

6. Alte tipuri de burse 
 

Studentii  pot  beneficia  de  burse  de  ajutor  social,  de  burse  pe  baza  de 
contract incheiat cu agenti economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum 
si de credite pentru studiu acordate de banci, in conditiile legii 

 
Burse pt studii postuniversitare in tara si in strainatate 

 
Ministerul Invatamantului acorda anual burse de doctorat cu durata de 3-4 ani 

institutiilor  care  organizeaza  aceasta  forma  de  invatamant.  Bursele  se  obtin  prin 
concurs,  la  nivelul  institutiilor  de  invatamant  superior.  Bursierii  au  drepturile  si 
obligatiile profesionale ale unui preparator. 

Aceste   burse   se   repartizeaza   pe   universitati   în   functie   de   numarul 
doctoranzilor  cu  frecventa.  Coeficientul  de  ponderare  pentru  doctoranzi  este  3, 
tinând  cont  de  raportul  dintre  bursa  unui  doctorand  cu  frecventa  si  bursa  medie  a 
unui student 

Ministerul   Invatamantului   acorda   anual   burse   pentru   stagii   de   studii 
universitare  si  postuniversitare  in  strainatate  din  fonduri  constituite  in  acest  scop. 
Aceste burse se obtin prin concurs organizat la nivel national. 

La concursurile pentru obtinerea burselor  pot participa studentii si absolventii 
institutiilor de invatamant superior de stat si cei ai institutiilor de invatamant superior 
particular acreditate. 

 
Burse rurale 

 
Acestea se aloca studentilor cu domiciliul în mediul rural care urmeaza cursurile de zi 
ale  unor  institutii  de  învatamânt  superior  acreditate  si  care  se  obliga  ca  dupa 
absolvirea studiilor universitare sa profeseze în învatamântul din mediul rural, 
în  specialitatea  pentru  care  s-au  pregatit,  în  calitate  de  titular  sau  suplinitor,  o 
perioada cel putin egala cu perioada pentru care au primit bursa. 



  

  

Bursele de studii pentru studentii cu domiciliul în mediul rural se pot cumula 
cu alte tipuri de bursa. Cuantumul acestei burse de studii este de 350 lei (RON)/luna 
si se indexeaza conform legii. 

Conditii: 
- sa aiba domiciliu in mediu rural 
- sa nu aiba restante la examene pe perioada în care primesc bursa de studiu 
- sa nu repete nici un an universitar 
-  sa  urmeze  un  modul  de  formare  psihopedagogica  într-un  departament  pentru 
pregatirea  personalului  didactic  sau  colegiu  universitar  de  institutori,  finalizat  în 
conditiile legii; 
-  sa  profeseze  în  specialitatea  pentru  care  s-a  pregatit,  în  învatamântul  prescolar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional sau, dupa caz, postliceal din mediul rural, pentru 
o perioada cel putin egala cu cea pentru care a beneficiat de bursa; 

 
Vezi :HG nr. 769 din 14/07/2005 si ORDIN nr.4.923 din 8 septembrie 2005 

 
Burse private 

 
Acest  tip  de  bursa  se  aloca  in  baza  unui  contract,  de  catre  o  persoana  juridica  de 
drept  privat  sau  de  catre  o  persoana  fizica.  Bursa  privata  poate  fi  acordata  pe 
intreaga  durata  a  studiilor  sau  pe  o  perioada  mai  scurta  de  timp,  stabilita  prin 
contract. 

Beneficiarul   poate fi, dupa caz, elev, student, doctorand sau care urmeaza 
un  program  de  pregatire  postuniversitara  intr-o  institutie  de  invatamant  superior 
acreditata, din tara sau strainatate. 

Cuantumul bursei se stabileste la incheierea contractului si se poate modifica 
ulterior numai prin act aditional la contract. 

Contractul poate contine clauze prin care  sa oblige beneficiarul sa lucreze 
dupa  finalizarea  studiilor,  prin  angajare  pe  o  anumita  perioada,  pentru  persoana 
juridica sau fizica ce acorda bursa, dar numai  pe un post corespunzator studiilor 
absolvite. 

In plus, in timpul bursei se  interzice  ca  beneficiarul  sa  lucreze  pentru  cel  ce 
acorda bursa sau pentru alta persoana juridica sau fizica desemnata de acesta. 
Cuantumul  lunar  al  bursei  private  trebuie  sa  acopere  cel  putin  masa,  cazarea  si 
cheltuielile  de  intretinere,  fara  a  se  situa  sub  nivelul  salariului  minim  pe  economie. 
Sumele utilizate pentru acordarea burselor private sunt deductibile fiscal. 

 
Vezi : Legea nr. 376/2004 



  

  

 
 
 

7.Credite pentru studiu acordate de banci 
 

Studentii din institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate, 
care  urmeaza  cursurile  de  zi,  pot  beneficia,  la  cerere,  de  credite  bancare  pentru 
procurarea   de   carti   si   publicatii,   materiale   didactice,   calculatoare   personale, 
instrumente si materiale de laborator, imbracaminte si incaltaminte, precum si pentru 
cheltuieli legate de desfasurarea studiilor. 

Conditii: 
a) sunt în vârsta de pâna la 30 de ani; 
b)  au  un  venit  lunar  pe  membru  de  familie  cel  mult  egal  cu  salariul  minim  pe 
economie; 
c) au promovat toate examenele si probele anului precedent de studii. 

Creditele   bancare   se   pot   acorda   studentilor   care   prezinta   garantiile 
materiale si profesionale, stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale împreuna 
cu banca comerciala care acorda creditul. 

Studentii  care  nu  pot  prezenta  garantii  materiale  pot  beneficia  de  credite 
bancare   numai   în   cazul   garantarii   acestora   de   catre   Ministerul   Educatiei 
Nationale, în limita fondului de garantare constituit de acesta. 

Rambursarea creditelor garantate de Ministerul Educatiei Nationale se face în 
rate lunare, dupa o perioada de gratie de maximum 2 ani de la terminarea studiilor 
universitare. 

Termenul de rambursare a creditului se negociaza cu banca si nu poate fi mai 
mare de 5 ani. 

Dupa  90  de  zile  de  la  terminarea  studiilor,  beneficiarul  creditului  începe  sa 
plateasca dobânda aferenta acestuia. 

Vezi: ORDONANTA nr.105 din 27 august 1998 si 
LEGE nr.193 din 10 decembrie 1999 



  

  

 
8. Decontarea  transportului  in  comun  si  reducerile  in  cadrul  transportului 
intern 

 
Studentii beneficiaza de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local in 

comun. De aceeasi reducere beneficiaza elevii si studentii navetisti de la cursurile de 
zi. 

 
Studentii  beneficiaza  de  reducere  cu  50%  pe  transportul  intern  auto, 

feroviar  si  naval,  in  perioada  fiecarei  vacante  scolare,  cate  o  singura  calatorie 
dus-intors in localitatea de domiciliu. Elevii   si studentii din învatamântul universitar 
de stat si particular acreditat, cursuri de zi, beneficiaza de 50% reducere din tariful 
trenurilor de persoane, clasa a II-a, în tot timpul anului calendaristic. 

 
Începând cu data de 1 ianuarie 2006, studentii din învatamântul universitar de 

stat,  cursuri  de  zi,  beneficiaza  si  de  24  de  calatorii  simple  pe  an  calendaristic,  cu 
reducere de 50% din tariful trenurilor  accelerate si rapide, clasa a II-a. Numarul de 
calatorii se acorda numai pe durata normala a studiilor, respectiv echivalentul a doua 
calatorii  simple  pe  luna. Pentru  studentii  din  anul  I  se  acorda  6  calatorii  simple 
pentru  anul  calendaristic  în  care  începe  anul  universitar.  Pentru  studentii  din  anii 
terminali, indiferent daca au sustinut sau nu au sustinut examenul de 
diploma/licenta/absolvire,  se  acorda  18  calatorii  simple  pentru  anul  calendaristic  în 
care se finalizeaza studiile. Beneficiarii care au întregul an calendaristic calitatea de 
student primesc 24  de  calatorii  simple.  Institutiile  de  învatamânt  superior  de  stat  si 
particular   acreditate   poarta   responsabilitatea   asupra   distribuirii   legitimatiilor   de 
student pentru reducere transport numai pentru studentii din învatamântul universitar 
de stat si particular acreditat, cursuri de zi. 

 
Vezi: Legea Invatamantului art. 174 

Norma metodologica privind decontul transportului in comun din 04/12/2003 
OG nr. 267 din 22/02/2005. 


