Amendamentele ANOSR la Proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea
Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material
pentru studenții din învățământul superior de stat, cursuri de zi
Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor și alte forme de
1.

Titlu

sprijin material pentru studenții si cursanții
din învățământul superior de stat, cursuri
de zi

Argumente

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor și alte forme de sprijin
material pentru studenții si cursanții din

În legislația actuală, cursurile „la zi” se numesc
forme de învățământ „cu frecvență”.

învățământul superior de stat cu frecvență

Din fondurile de la bugetul de stat, instituțiile Din fondurile de la bugetul de stat, instituțiile de
de învățământ superior de stat acordă burse învățământ superior de stat acordă burse pentru
2.

Cap. I,

pentru stimularea performanței academice, stimularea performanței academice, burse sociale, Fiind un tip de bursă definit în prezentul

art. 2,

burse sociale, burse sociale speciale, burse burse sociale ocazionale, burse sociale speciale, document,

alin. (1)

speciale,

burse

pentru

stagii

de

studii burse speciale, burse pentru stagii de studii enumerare.

universitare și postuniversitare în străinătate și universitare și postuniversitare în străinătate și alte
alte forme de sprijin material.

forme de sprijin material.

trebuie

precizat

și

în

această

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente
Considerăm că există un număr suficient de mare

3.

Cap. I,

Operatorii economici pot oferi burse sau alte

art. 2,

forme

alin. (3)

de

sprijin

studenților,

prevederilor legale în vigoare

potrivit

Operatorii

economici,

organizații

non-

guvernamentale sau terțe persoane pot oferi
burse sau alte forme de sprijin studenților, potrivit
prevederilor legale în vigoare

de persoane fizice care acordă sau pot acorda
burse sau alte forme de sprijin studenților, la fel
cum există și suficiente ONGuri care fac acest
lucru,

astfel

încât

acestea

trebuie

să

fie

menționate cu titlu general în aceste criterii
generale.
Calitatea de student nu se pierde pe perioada
vacanțelor. Mai mult, studenții au cheltuieli și în

Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată această perioadă, fiind nevoiți, la majoritatea
perioada

desfășurării

activităților

academice universităților, să plătească taxa de cazare în

dintr-un an universitar, prin care se înțelege căminele studențești pentru perioade precum
Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, activități vacanța de Crăciun, vacanța de Paște, vacanța
4.

Cap. I,
art. 3

perioada desfășurării activităților didactice, practice, sesiuni de examinare – inclusiv prima intersemestrială, deoarece camera lor rămâne în
prin care se înțelege cursuri, seminarii, sesiune de restanțe/măriri de note și sesiuni de continuare ocupată cu lucrurile lor, fie că ei
laboratoare,

proiecte,

sesiuni de examene.

activități

practice, susținere a examenului de finalizare de studii, locuiesc acolo în perioadele respective sau nu.
inclusiv în perioada vacanțelor. Instituțiile de Astfel, firesc ar fi ca cel puțin în perioada acestor
învățământ superior pot aloca sume din fonduri vacanțe să se acorde și bursa, integral. De
proprii în vederea acordării burselor în perioada asemenea, trebuie precizat explicit că bursa se
vacanțelor.

acordă

și

pentru

perioada

sesiunilor

de

restanțe/examene de măriri de note sau finalizare
de studii.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală
Bursele

Cap. II,
5.

art. 4,
alin. (1)

pentru

stimularea

Forma propusă

Argumente

performanței, Bursele pentru stimularea performanței, acordate

acordate din fonduri de la bugetul de stat, sunt din fonduri de la bugetul de stat, sunt burse de Conform articolului 16, alineatul (1), punctul a) din
burse de merit sau de performanță și se acordă studiu, de merit sau de performanță și se acordă Codul

drepturilor

și

obligațiilor

studentului,

studenților din învățământul superior de stat, studenților din învățământul superior de stat, aprobat prin OM nr. 3666/2012, există și burse de
înmatriculați la programe de studii universitare înmatriculați la programe de studii universitare cu studiu.
cu frecvență.

frecvență.
Universitățile trebuie să își stabilească propriile
priorități, în sensul în care vor decide cum și în ce
măsură vor stimula, fie că vorbim despre
Bursele prevăzute la alin. (1) au rolul de a rezultatele academice sau despre implicarea

Bursele prevăzute la alin. (1) au rolul de a
6.

Cap. II,

recompensa

studenții

pentru

rezultate

art. 4,

academice deosebite sau pentru implicarea

alin. (2)

acestora în activități extracurriculare și de
voluntariat, potrivit deciziei Universității.

recompensa studenții pentru rezultate academice studenților în activități extracurriculare și de
deosebite și/sau pentru implicarea acestora în voluntariat, însă aceste criterii generale nu trebuie
activități extracurriculare și de voluntariat, potrivit să excludă niciuna din categorii, întrucât este
criteriilor specifice stabilite prin hotărârea important ca studenții din România să fie
Senatului universitar, în urma consultării cu încurajați să își dezvolte un traseu educațional
reprezentanții

studenților

și

organizațiile care să includă spre exemplu acțiuni de

studențești legal constitutite reprezentative.

voluntariat, pornind de la modele ale unor
universități

din

Spațiul

European

al

Învățământului Superior și în spiritul aplicării art.
203, alin. (9) din LEN nr. 1/2011.
7.

Cap. II,

Pentru acordarea burselor sociale nu sunt Pentru acordarea burselor sociale nu pot fi

art. 5,

avute în vedere rezultatele academice ale aplicate

alin. (2)

studenților.

criterii

referitoare

academice ale studenților.

la

rezultatele

Pentru o exprimare mai clară.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente

Bursele sociale au rolul de a asigura condiții Bursele sociale au rolul de a asigura condiții
minime
Cap. II,
8.

art. 5,
alin. (3)

de

proveniți

subzistență
din

medii

pentru

studenții minime de subzistență (cazare, 3 mese/zi, Exprimarea „condiții minime de subzistență” este

socio-economice îmbrăcăminte,

încălțăminte,

materiale

de una destul de vagă, fiind utilizată în special în

defavorizate, din familii defavorizate și celor studiu) pentru studenții proveniți din medii socio- domeniul legislației agrare. Considerăm că ar
pentru care s-a dispus ca măsură de protecție economice defavorizate, din familii defavorizate și trebui menționate explicit care sunt cheltuielile
plasamentul,

în

vederea

parcurgerii celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție lunare pe care le au studenții și care ar trebui să

programelor de studii universitare la care sunt plasamentul, în vederea parcurgerii programelor fie acoperite de acest tip de bursă.
înscriși.

de studii universitare la care sunt înscriși.
Cuantumul bursei poate fi stabilit, prin hotărâre a

Cuantumul bursei poate fi stabilit, prin Senatului universității, la propunerea Consiliului de
hotărâre
9.

a

Senatului
Consiliului

universității,
de

la Administrație, potrivit fondurilor disponibile și

Cap. II,

propunerea

Administrație, nevoilor

identificate

la

nivelul

comunității

art. 5,

potrivit fondurilor disponibile și nevoilor studențești, în urma consultării cu reprezentanții

alin. (4)

identificate la nivelul comunității studențești, studenților, inclusiv a organizațiilor studențești
cu respectarea prevederilor art. 223 alin (10) reprezentative din universitate, cu respectarea
din Legea educațieinaționale nr. 1/2011.

prevederilor

art.

223

alin

(10)

din

Legea

educațieinaționale nr. 1/2011.
Cap. II,
10.

art. 6,
alin. (2),
lit. c)

Studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3
luni înainte de începerea semestrului/anului
universitar un venit lunar net mediu per
membru de familie mai mare decât salariul de
bază minim net pe economie.

Având în vedere paradigma învățământului
centrat pe student și principiul participării
studenților în luarea tuturor deciziilor din
universități, considerăm absolut necesar ca
reprezentanții acestora să fie consultați înaintea
stabilirii/modificării

cuantumului

burselor,

aceasta fiind o decizie deosebit de importantă, cu
efecte directe asupra lor.

Studenţii a căror familie, definită în spiritul OUG
nr. 70/2011, art. 6, alin. d, nu a realizat în cele 3 Considerăm că este necesară definirea termenului
luni

înainte

de

începerea

semestrului/anului de „familie” din punct de vedere juridic, în

universitar un venit lunar net mediu per membru vederea eliminării oricăror potențiale contestații
de familie mai mare decât salariul de bază minim în procesul de acordare al burselor.
brut pe economie.

(4) Bursa pentru ajutor social poate fi acordată
exclusiv în bani, asigurând cheltuielile lunare
ale

studentului

pentru

cazare,

masă,

îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale pentru
studii, sau poate fi compusă din:
a) cazare gratuită într-un cămin studențesc al
Considerăm că o universitate, în baza principiului

universității;
b)

1-2-3

mese

gratuite/zi

universității;

la

cantina autonomiei instituțiilor de învățământ superior,
trebuie să poată beneficia de oportunitatea de a

c) o sumă de bani care să asigure cheltuielile acorda un tip de bursă, în special cea socială, și în
alte moduri decât printr-o sumă fixă de bani.
lunare ale studentului cu:
Cap. II,
11.

art. 6,
alin. (4

Alineate noi

•

cazarea (dacă nu este acoperită integral Acestea ar putea să acorde o parte din suma
alocată unui tip de bursă prin servicii studențești
prin prevederea pct. a);

•

masa (dacă nu sunt acoperite integral 3 precum cazarea în căminele studențești sau mese
la cantina universității acordate gratuit
mese/zi prin prevederea de la pct. b);

•

îmbrăcămintea;

beneficiarilor, astfel încât universitatea să se

•

încălțămintea;

asigure că sumele alocate în acest sens își

•

materialele pentru studii.

îndeplinesc scopul general, existând și garanții

și 5)

suplimentare în acest sens cu privire la reducerea
(5) Este obligatoriu ca bursa pentru ajutor social abandonului universitar.
să aibă și o componentă în bani acordată
studentului. În cazul în care universitatea
optează pentru a asigura servicii gratuite de
cazare în căminele studențești și/sau de masă la
cantinele

universitare

pentru

studenții

beneficiari de bursă pentru ajutor social,

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente

studenții care au domiciliul în localitatea în care
studiază și care beneficiază de bursă pentru
ajutor social vor primi echivalentul în bani al
serviciilor

de

cazare

oferite

studenților

beneficiari de bursă pentru ajutor social cu
domiciliul în altă localitate decât cea în care
studiază și vor opta dacă doresc să beneficieze
de

servicii

de

masă

gratuite

la

cantina

universitară sau de echivalentul în bani al
acestora.
Bursele sociale speciale, acordate din fonduri
de la bugetul de stat, în valoare de 700 lei, care
Cap. II,
12.

art. 7,
alin. (1)

se acordă studenților proveniți din medii
socio-economice defavorizate și înmatriculați
pe locuri bugetate, special destinate acestora,
conform art. 205 alin. (6) din Legea Educației
Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.

Bursele sociale speciale, acordate din fonduri de la
bugetul de stat, în valoare de 700 lei, care se acordă
studenților proveniți din medii socio-economice Considerăm că ar trebui să beneficieze de acest
defavorizate și înmatriculați pe locuri bugetate, tip de burse și studenții care beneficiază de
special destinate acestora, ori care beneficiază de scutirea totală a taxei de școlarizare, pornind de
scutirea taxei de școlarizare pornind de la la criterii similare pentru care anumiți studenți ar
aceste considerente, conform art. 205 alin. (6) din putea beneficia de locuri bugetate speciale.
Legea

Educației

Naționale

nr.

modificările și completările ulterioare.

1/2011,

cu

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente
Este foarte importantă introducerea acestui
articol, în vederea existenței unei trimiteri la rolul
universităților ca factori de dezvoltare regională și
responsabilitate socială în comunitate. Totodată,
conținutul acestui articol trasează câteva linii
generale, pe care universitățile le pot prelua și pot

(2) Se vor considera medii defavorizate, spre să

se

aproprie

spiritul

acestor

prevederi.

exemplu, zonele monoindustriale, orașele cu Considerăm că este necesar în vederea stimulării
sub 10.000 locuitori sau alte zone cu indicatori participării la învățământul superior și a unor
Cap. II,
13.

art. 7,
alin. (2)

macroeconomici scăzuți, precum și studenții categorii subreprezentate, ca potențialii studenți
Se introduce un nou alineat, art. 7 devenind

proveniţi din familii în care nicio rudă până la din familii în care nicio rudă până la gradul al II-

art. 7, alin. (1)

gradul al doilea nu a urmat cursuri universitare. lea nu a urmat cursuri universitare, să fie eligibili
Universitățile
suplimentar,

pot
și

alte

lua

în

zone

considerare, pentru a primi o astfel de bursă. O astfel de
față

de

cele măsură, care va avea impact în special în cazul

menționate, în vederea îndeplinirii rolului de candidaților din aceleași medii menționate în
factor de dezvoltare regională.

cuprinsul alineatului, are, totodată, dublul rol: de
a

sublinia

problemele

referitoare

la

lipsa

consilierii și orientării în carieră a respectivei
categorii defavorizate, respectiv de a sprijini
candidații din familii care nu au un istoric
academic semnificativ („primul student din
familie”).

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

bursa pentru ajutor social ocazional pentru
îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate
acorda studenţilor cu unul sau ambii părinți
decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca
măsură de protecție plasamentul, studenţilor

14.

Cap. II,

defavorizaţi din punct de vedere socio-

art. 8,

economic, a căror familie nu a realizat în cele 3

alin. (1),
pct. a)

luni

dinaintea

depunerii

cererii

pentru

acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar
net mediu pe membru de familie mai mare
decât 75% din salariul minim net la nivel
național. Această categorie de bursă se poate
acorda aceluiași student de două ori în cursul
unui an universitar;

Argumente

bursa pentru ajutor social ocazional pentru
îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda
studenţilor cu unul sau ambii părinți decedați,
respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecție plasamentul, studenţilor defavorizaţi din Având în vedere că bursa socială ia ca punct de
punct de vedere socio-economic, a căror familie nu reper salariul minim net la nivel național, nu
a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii considerăm necesară o diferențiere în ceea ce
pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit privește bursa pentur ajutor social ocazional,
lunar net mediu pe membru de familie mai mare venitul maxim acceptat trebuind să fie același.
decât 75% din salariul minim brut la nivel național.
Această categorie de bursă se poate acorda
aceluiași student de două ori în cursul unui an
universitar;

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente
Având în vedere faptul că Dimensiunea Socială a
Educației

reprezintă

o

linie

directoare

fundamentală a Procesului Bologna, universitățile
trebuie să contribuie la bunăstarea propriilor
studențești, respectiv la instaurarea unui climat
de echitate, gestionând fondurile proprii astfel
încât să păstreze sume de bani sau ofere servicii
Instituțiile
15.

de

învățământ

superior

pot Instituțiile de învățământ superior au obligația de

Cap. II,

suplimenta fondul pentru burse provenit de la a suplimenta fondul pentru burse provenit de la

art. 11

bugetul de stat, pentru fiecare categorie de bugetul de stat, pentru fiecare categorie de burse,
burse, cu fonduri provenite din venituri proprii. cu fonduri provenite din venituri proprii.

studenților cu titlu gratuit (ex. cămine, cantine) în
contul respectivei contribuții. Nu este admisibil ca
o universitate publică din România să respingă
ideea de a contribui la acest fond de burse, deși
realitatea demonstrează contrariul acestei situații.
În contextul în care aproximativ 90% dintre
instituțiile de învățământ superior de stat au
gradul de „încredere ridicată”, deși majoritatea
alocă sume derizorii cu această destinație, sau
chiar deloc, considerăm că este necesară o astfel
de specificație, care nu afectează autonomia
universitară.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente
Insistăm asupra faptului că o bursă ar trebui să
acopere un spectru mai larg al cheltuielilor
generate de statutul de student. Considerăm că

Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora, acest mecanism de sprijin al studenților trebuie să

16.

Cap. II,

Cuantumul

burselor,

indiferent

de

tipul

art. 12,

acestora, acoperă cheltuielile minime lunare

alin. (1)

de cazare și masă

trebuie să acopere cheltuielile minime lunare reprezinte un sprijin și în privința cheltuielilor cu
privind cazarea studenților, masa studenților (3 îmbrăcămintea,

încălțămintea

și

materialele

mese/zi), precum și privind îmbrăcămintea, pentru studiu necesare studenților, în contextul în
încălțămintea și materialele pentru studiu care Învățământul Centrat pe Student pledează
necesare studenților.

pentru o mai largă autonomie a studentului,
inclusiv cea financiară. De asemenea, bursa
trebuie să acopere obligatoriu trei mese zilnice
ale studenților, nu doar una sau două.
Având în vedere paradigma învățământului

Cuantumul burselor este aprobat prin Hotărâre de
17.

Cap. II,

Cuantumul

burselor

este

aprobat

prin Senat, la propunerea Consiliului de Administrație,

art. 12,

Hotărâre de Senat, la propunerea Consiliului în

alin. (2)

de Administrație;

urma

consultării

cu

reprezentanții

studenților, inclusiv a organizațiilor studențești
reprezentative din universitate.

centrat pe student și principiul participării
studenților în luarea tuturor deciziilor din
universități, considerăm absolut necesar ca
reprezentanții acestora să fie consultați înaintea
stabilirii/modificării

cuantumului

burselor,

aceasta fiind o decizie deosebit de importantă, cu
efecte directe asupra lor.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente
Nu considerăm că bursele sociale trebuie să aibă
cuantumul cel mai mic dintre toate tipurile de
burse

Cuantumul bursei de performanţă este mai Cuantumul bursei de performanţă este mai mare
18.

Cap. II,

mare decât cuantumul bursei de merit decât cuantumul bursei de merit atribuită în

art. 12,

atribuită în instituţia de învăţământ respectivă. instituţia de învăţământ respectivă. Cuantumul

alin. (3)

Cuantumul bursei de merit este mai mare bursei de merit este mai mare decât cuantumul
decât cuantumul bursei sociale.

bursei sociale de studiu.

acordate

de

universitate.

Stabilirea

cuantumului bursei sociale ar trebui să rămână la
latitudinea autonomiei universitare, în funcție de
contextul

regional

și

prioritățile

respective

instituții de învățământ superior. Dacă va fi stabilit
printr-un act normativ la nivel național faptul că
bursa socială are cel mai mic cuantum, atunci
acest tip de bursă va rămâne în continuare a fi
privit bursă „de tip second hand”, neatractivă
pentru studenți.

(4) Cuantumul minim este stabilit anual de către Considerăm că în spiritul art. 223, alin. (10) din
CNFIS și nu poate fi mai mic decât 2/3 din

salariul de bază minim brut la nivel național. O minim al burselor pornind de la o proporție din

Cap. II,
19.

art. 12,
alin. (4)

LEN, CNFIS ar trebui să stabilească cuantumul

Alineat nou

parte din cuantumul bursei pentru ajutor social salariul de bază minim brut. De asemenea,
poate fi echivalat cu servicii de masă la considerăm oportun ca universitatea să poată
cantinele universitare (3 mese/zi) sau/și cu contribui la fondul de burse prin subvenționarea
servicii de cazare în căminele studențești oferite anumitor servicii studențești pentru beneficiarii
de universitate.

anumitor tipuri de burse.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente

Studenții beneficiari ai burselor atribuite pentru Considerăm

important

ca

instituțiile

de

stimularea performanței au dreptul de a li se învățământ superior să susțină participarea
deconta, la cerere, de către instituția de studenților la conferințe științifice, precum și
învățământ

superior,

a

cheltuielilor

de publicarea unor articole de specialitate. Acest

Universitățile pot stabili proceduri interne transport, cazare și masă pentru deplasarea la lucru trebuie să fie promovat pornind de la
20.

Cap. II,

pentru

acordarea

de

sprijin

art. 13,

studenților cu rezultate deosebite, pentru internaționale

alin. (4)

participarea la conferințe sau publicarea de conferință/semestru), precum și a cheltuielilor reglementează
articole științifice.

financiar, conferințe

științifice

naționale

(cel

sau bursele atribuite pentru stimularea performanței,

puțin

o în

acord

cu

strategiile
componenta

naționale
de

care

Cercetare-

necesare publicării de articole științifice (cel Dezvoltare-Inovare în mediul universitar, în
puțin un articol/an universitar). Universitățile special în rândul studenților. Faptul că prezentul
au obligația de a-și stabili proceduri interne de proiect lasă la latitudinea universităților acest
decontare a acestor cheltuieli, respectând lucru ar putea conduce la o perpetuare a stării de
limitele minime stabilite de prezentul articol.

fapt deja existente.

(6) Bursele pentru stimularea performanței pot
fi acordate și ocazional studenților care se
Cap. II,
21.

art. 13,
alin. (6)

remarcă
Alineat nou

prin

performanțe

deosebite,

în

cuantum cel puțin egal cu valoarea cea mai
mare a unui tip de bursă din această categorie,
în baza unor criterii specifice stabilite de
Senatul universitar.

În completarea art. 13, alin. (4), considerăm că
trebuie

menționate

stimularea

explicit

performanței,

bursele

acordate

pentru
în

mod

ocazional. Utilitatea acestora se justifică având în
vedere că ele contribuie la crearea unui mediu
competitiv,

stimulând

recompensarea

performanța

suplimentară

performanți studenți.

a

celor

prin
mai

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente
Având în vedere că Ghidul studentului, sub orice
denumire s-ar regăsi, reprezintă unul dintre

Informațiile privind modalitatea de accesare și
22.

Cap. II,

acordare a burselor, de la bugetul de stat, se

art. 14,

face publice prin afișarea pe pagina web și la

alin. (1)

sediul

universității,

la

începutul

anului

universitar.

Informațiile privind modalitatea de accesare și
acordare a burselor, de la bugetul de stat, se fac
publice prin afișarea pe pagina web, la sediul
universității și în „Ghidul studentului”, indiferent
de denumirea acestui document, la începutul
anului universitar.

principalele
drepturilor

mecanisme
și

obligațiilor

de

promovare

studenților,

a

fiind

distribuit la începutul anului universitar, în
conformitate cu art. 11, alin. (1), lit. d) din OM nr.
3666/2012, considerăm utilă această mențiune,
care

nu

generează

eforturi

sau

costuri

suplimentare, având însă un impact considerabil
în informarea studenților cu privire la sistemul de
acordare a burselor.

Acordarea
Acordarea burselor se realizează în baza
23.

Cap. II,

prevederilor

regulamentelor

proprii

art. 14,

instituțiilor de învățământ superior, stabilite

alin. (2)

prin hotărâre a Senatului universității, la
propunerea Consiliului de Administrație.

ale

burselor

se

realizează

în

baza Având în vedere paradigma învățământului

prevederilor regulamentelor proprii ale instituțiilor centrat pe student și principiul participării
de învățământ superior, stabilite prin hotărâre a studenților în luarea tuturor deciziilor din
Senatului universității, la propunerea Consiliului de universități, considerăm absolut necesar ca
Administrație,
reprezentanții

în

urma

studenților,

consultării
inclusiv

cu reprezentanții acestora să fie consultați înaintea
a stabilirii/modificării

cuantumului

burselor,

organizațiilor studențești reprezentative din aceasta fiind o decizie deosebit de importantă, cu
universitate.

efecte directe asupra lor.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente

(5) Listele cu bursierii fiecărei universități vor fi
alcătuite semestrial sau anual, după caz, de
către o comisie constituită la nivelul fiecărei
universități/facultăți, care va evalua situația
potențialilor bursieri (studenți eligibili pentru a

Cap. II,
24.

art. 14,

Alineat nou

alin. (5)

beneficia de un tip de bursă) și cererile depuse
pentru acordare de bursă (în cazul burselor
pentru ajutor social/medicale), și care va fi
formată majoritar din studenți reprezentanți
și/sau delegați de organizațiile studențești
reprezentative din universitate, beneficiind de

Chiar dacă prevederile exacte cu privire la modul
de funcționare al Comisiilor de acordare a
burselor sunt adoptate de Senatul universitar,
considerăm mai mult decât utilă introducerea
acestei prevederi în prezenta HG, astfel încât să
existe o practică comună în cadrul instituțiilor de
învățământ superior, în special în ceea ce privește
componența majoritar formată din studenți a
comisiilor.

sprijinul tehnic al universității.
Cap. II,
25.

art. 15,

copii de pe certificatul/certificatele de deces copii de pe certificatul/certificatele de deces ale

alin. (1),

ale părintelui/părinților.

părintelui/părinților, dacă este cazul.

Pentru o exprimare mai clară.

pct. c)
Cap. III,
26.

art. 18,
alin. (3)

Prin excepție de la alin. (2), studenții care Prin excepție de la alin. (2), studenții care
beneficiază de bursă socială sau socială beneficiază de bursă socială sau socială specială au
specială pot primi și bursă de merit sau de dreptul de a primi și bursă de merit, de studiu sau
performanță.

de performanță.

Pentru a stabili clar că este vorba despre un drept
al studenților, pe care și-l pot exercita, și nu de un
drept al universității, pe care instituția ar putea
refuza să-l acorde, cum se întâmplă în prezent în
multe cazuri.

Nr.
crt.

Articol

Forma actuală

Forma propusă

Argumente

(5) Absolvenții unui program de studii de
licență/master

care

urmează

o

a

doua Este mai mult decât necesar ca acest alineat să fie

specializare sau studenții reînmatriculați pot inclus în Hotărârea de Guvern având în vedere că
beneficia de burse de la bugetul de stat, chiar organizațiile studențești și studenţii reprezentanți

Cap. III,
27.

art. 18,

Alineat nou

alin. (5)

dacă sunt la forma de învățământ cu taxă, cu au semnalat în ultimii ani anumite derapaje ale
condiția ca numărul total al anilor în care au universităților în acordarea burselor în aceste
beneficiat de bursă să nu depășească numărul cazuri. Prevederile respective sunt subînțelese în
anilor de studiu prevăzut ca durată de mod indirect în actuala legislație, fapt pentru care
școlarizare la specializarea de la care urmează să considerăm că această clarificare este binevenită.
beneficieze de bursă.
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevede în
cadrul art. 202, alin. (1), lit. a), că activitatea
studenților în cadrul comunității se bazează și pe
Beneficiază de prevederile prezentului ordin și principiul nediscriminării, care prevede că „toți
studenții

28.

Cap. III,
art. 20

internaționali

înmatriculați

la studenţii beneficiază de egalitate de tratament din

învățământul cu frecvență în universitățile de partea instituției de învăţământ superior; orice
Articol nou

stat, indiferent de țara de origine, inclusiv discriminare directă sau indirectă față de student
categoriile de bursieri prevăzute în HG nr. este interzisă”. În plus, în contextul în care
288/1993

republicată,

HG.

Nr.

actualizată sau Legii nr. 299/2007.

689/1994 România
coerente

dorește
cu
ar

implementeze

privire

internaționalizare,
prevederi

să

la

considerăm

putea

conduce

politici

procesul

de

că

de

la

astfel

creșterea

atractivității sistemul universitar românesc.

