
 

 

Sinteză a normativelor ce reglementează acordarea 

burselor pentru etnicii români de pretutindeni 
 

Studenții etnici români reprezintă o categorie importantă în Sistemul Național de 

Învățământ Superior din România. Aceștia contribuie la diversitatea corpului studențesc, prin 

aportul cultural și lingvistic. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 

a inițiat și continuat demersurile necesare astfel încât situația acestora să se îmbunătățească de la 

un an la altul. 

Se consideră a fi studenți sau elevi etnici români de pretutindeni, conform Legii nr. 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, acei studenți sau elevi care își 

asumă în mod liber identitatea culturală română, sunt de origine română și aparțin filonului 

lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în 

care aceștia sunt apelați, studenții din familiile românilor emigranți, fie că au păstrat sau nu 

cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul sau reședința 

în străinătate. Conform estimărilor, numărul de români de pretutindeni este de aproape 10 

milioane, incluzându-i atât pe românii care trăiesc în comunitățile din diasporă, cât și pe cei care 

trăiesc în comunitățile istorice/tradiționale din țările aflate în vecinătatea României. 

Statul român are datoria morală de a sprijini comunitățile de români din afara 

granițelor, dar și obligația constituțională asumată prin articolul 7 al Constituției. 

Promovarea valorilor culturale și educația reprezintă o direcție esențială de înfăptuire a acestor 

deziderate, iar pentru aceasta, și mai ales pentru menținerea și întărirea legăturilor românilor de 

pretutindeni cu statul român, acordarea posibilității tinerilor români din afara granițelor să 

studieze în țară este un instrument indispensabil, cu impact major asupra comunităților 

vizate. 

Majoritatea beneficiarilor acestei oportunități oferite de statul român sunt tineri 

români din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, și alte țări din peninsula Balcanică a căror 

nivel de dezvoltare economică este inferior celui din România. De cele mai multe ori este 

vorba de tineri cărora, în lipsa acestei oportunități, le-ar fi imposibil să stabilească o legătură 

constantă cu spațiul cultural românesc, dar și să beneficieze de un de studii a căror calitate se 

îndreaptă spre standardele europene și să obțină un titlu recunoscut la nivel european și 

internațional. 

Chiar și în aceste condiții, dificultățile de natură social-economică cu care se confruntă 

aceștia fac deseori destul de dificultoasă permanența lor la studii, de aceea este indispensabil ca 

ei, deopotrivă cu toți ceilalți studenți români, să poată beneficia de sprijinul financiar oferit de 

statul român sub formă de burse de studiu, în diferitele categorii definite de legislația în vigoare. 

 



 

 

 

Țara 2014 2015 2016 2017 

România 10.000 8.934 9.465 9.667 

Bulgaria 7.877 7.017 7.368 7.392 

Serbia 6.199 5.244 5.376 5.396 

Ucraina 3.095 2.135 2.194 2.261 

Republica Moldova 2.245 1.828 1.900 2.089 

Tabel 1. Produsul Intern Brut per capita, în dolari, în mai multe state europene în periaoda 2014-2017. 

Sursă: Fondul Monetar Internațional, World Economic Outlook Database, noiembrie 2017 

 

 Tabelul de mai sus este sugestiv pentru a demonstra diferențele în ceea ce privește 

dezvoltarea economică a țărilor în care regăsim comunități semnificative de etnici români. Astfel, 

în 2017, Produsul Intern Brut per capita în România era de 9.667 dolari, în timp ce în Bulgaria, 

acesta era de doar 80.57% din cel al țării noastre. Procente și mai mici regăsim în cazul Serbiei 

(55,81%), Ucrainei (23,38%) sau cel al Republicii Moldova (21,6%). 

Țară România Bulgaria Serbia 
Republica 

Moldova 
Ucraina 

Salariu 

mediu net 

pe economie 

(euro) 

515 414 396 208 180 

Tabel 2. Salariul mediu net pe economie, în mai multe state europene, în euro, în 2017. Sursa: 

en.wikipedia.org 

 

 Situația se repetă și în cazul salariului mediu net pe economie, raportat în euro. Astfel, 

acesta era în România de 515 euro, în Bulgaria fiind în procent de 80,38%. Din nou, înregistrăm 

aceeași situație și în raport cu Serbia (76,89%), Republica Moldova (40,38%) sau Ucraina 

(34,95%). 

Pentru asigurarea acestor necesități și înfăptuirea dezideratelor și obligațiilor morale și 

constituționale asumate de statul român în raport cu  românii de pretutindeni au fost instituite o 

serie de măsuri practice de sprijinire a acestora. Astfel, art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni stabilește că: „Românii de pretutindeni au 

următoarele drepturi: [...] de a solicita și de a obține, prin concurs, burse de studiu în România, 

https://lege5.ro/App/Document/gezdenrygy/legea-nr-299-2007-privind-sprijinul-acordat-romanilor-de-pretutindeni
https://lege5.ro/App/Document/gezdenrygy/legea-nr-299-2007-privind-sprijinul-acordat-romanilor-de-pretutindeni


 

 

la orice nivel și formă de învățământ, în vederea aprofundării cunoștințelor de limbă română și 

pentru afirmarea identității culturale și științifice române, în condiții similare cu cele ale cetățenilor 

români;”. 

Ulterior, Legea educației naționale nr. 1/2011 stabilește la art. 12 „(2) Statul acordă burse 

sociale de studii elevilor și studenților proveniți din familii defavorizate, precum și celor 

instituționalizați, în condițiile legii. (3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte 

asemenea stimulente elevilor și studenților cu performanțe școlare și universitare, precum și 

cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și 

sportive.(4) Elevii și studenții care beneficiază de burse sociale de studii pot primi și burse pentru 

performanțe școlare și universitare.” și la art. 223 alin (10): „Studenții beneficiază de burse de 

performanță sau de merit, pentru stimularea excelenței, precum și de burse sociale, pentru susținerea 

financiară a studenților cu venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual 

de către CNFIS, ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și 

cazare.” 

Totodată, art. 224 statuează că: „Statul român poate acorda anual burse pentru 

sprijinirea etnicilor români din țări învecinate și a etnicilor români cu domiciliul stabil în 

străinătate, care doresc să studieze în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ de stat din 

România.”    

Astfel, găsim diferite categorii de burse stipulate în Legea educației naționale nr. 

1/2011 și OM nr. 3392/2017: 

• burse de performanță sau de merit (pentru stimularea excelenței), conform art. 223, alin. 10 

(LEN 1/2011) și art. 2 alin. 1 (OM nr. 3392/2017); 

• burse sociale (pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, care trebuie să 

acopere cheltuielile minime de masă și cazare), conform art. 223, alin. 10 (LEN 1/2011); 

• burse sociale ocazionale (art. 2 alin. 1, OM nr. 3392/2017); 

• burse de studii pentru masterul didactic, cu un cuantum egal cu salariul net al unui profesor 

debutant, acordate pe baza unor criterii stabilite de MEN (art. 238, alin. 3, 4 și 5 din LEN 

1/2011); 

• burse speciale, acordate pentru rezultate remarcabile în activităţi culturale, sportive, sau 

alte situații stabilite de universități conform art. 2 alin. 1 și art. 9 alin. 1 (OM nr. 3392/2017); 

• burse de studii universitare și postuniversitare în străinătate, acordate în vederea susţinerii 

mobilităţilor temporare efectuate în universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate. 

Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul universitar, la propunerea Consiliului de 

administraţie. (art. 10 alin. 2 din OM nr. 3392/2017); 

• burse pentru sprijinirea etnicilor români din țări învecinate sau cu domiciliul stabil în 

străinătate, care vor să studieze în universitățile de stat din România, conform art. 224 din 

LEN 1/2011; 

https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011


 

 

• burse pentru școlarizarea studenților străini, acordate anual de statul român, prin HG (LEN 

1/2011, art. 206, alin. 1). 

 

Fiecare din categorii de burse are scopuri și destinații diferite. De exemplu, conform art. 4 

din OMEN 3392/2017: „Bursele pentru stimularea performanței, acordate din fonduri de la bugetul 

de stat, sunt burse de merit și de performanță și se acordă studenților din învățământul superior de 

stat, înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență [...] (și) au rolul de a recompensa 

studenții pentru rezultate academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activități 

extracurriculare și de voluntariat [...]”. 

Același act, la art. 5, alin (3) menționează că: „Bursele sociale au rolul de a asigura condiții 

minime de subzistență pentru studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii 

defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea 

parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscriși.” 

 Cuantumul burselor specifice studenților internaționali, inclusiv studenților etnici români 

estre reglementat prin Hotărârea nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru 

elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de 

specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine 

etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum 

și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de 

învățământ de stat din România. 

Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a 

altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, 

învățământ cu frecvență, cu modificările și completările ulterioare stabilește la art. 18  „Un student 

nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are dreptul să opteze 

pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.[...]” 

Iar la art. 19: Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri 

de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, cetățenia, orientarea sexuală, 

apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal 

constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în 

alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte 

surse. 

Metdologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din 

România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata 

taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 stabilește la art. 24 

că: „Beneficiarilor locurilor de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv ai locurilor 

de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă li se asigură următoarele facilități: [...] f) 

alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare”.  
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În concluzie, Legea nr. 299/2007 specifică clar că românii de pretutindeni au dreptul de a 

obține burse de studiu în România la toate nivelurile de învățământ. Legea educației naționale nr. 

1/2011 menționează trei categorii de burse, una dintre care destinată exclusiv etnicilor români, 

dar nu face nici o diferență între etnici români, studenți internaționali și ceilalți studenți în 

acordarea celorlalte categorii de burse, menționând expres că naționalitatea și cetățenia nu pot 

constitui criterii de acordare a acestora. Același lucru e confirmat și în metodologia de școlarizare 

din anul universitar 2017-2018 în care se stipulează că etnicii români pot beneficia de alt tip de 

burse (alt tip decât cele specifice etnicilor), în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

 

Glosar legislativ: 

 

1. Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 

2. Legea educației naționale nr. 1/2011 

3. Hotărârea de Guvern nr. 288/1993 privind școlarizarea in Romania a cetățenilor din alte 

țări, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 171 din 22 iulie 1993, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 562/1993, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 25 octombrie 1993, 

Hotărârea de Guvern nr. 41/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

49 din 25 februarie 1994, 

4. Hotărârea de Guvern nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi 

specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru 

cetățenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 310 din 7 noiembrie 1994; 

5. Hotărârea de Guvern nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, 

studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare si cursanții aflați la stagii de 

specializare/perfecționare postuniversitare din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de 

origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în 

străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în 

instituții și unități de învățământ de stat din România, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 613 din 20 august 2008, cu modificările și completările ulterioare. 

6. Hotărârea de Guvern nr. 2309/2004 privind suplimentarea cu 5 burse a numărului de 

burse acordate cetățenilor străini de către statul roman prin Ministerul Afacerilor Externe, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1226 din 20 decembrie 2004. 



 

 

7. Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor 

generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și 

cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență. 

8. Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3900/2046/129/2017 privind aprobarea 

Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar de 

stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv 

fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul școlar 2017-2018 și a 

Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din 

România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără 

plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018. 

 


