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    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 172 

alin. (5) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și al art. 4 și 13 din 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ART. 1 

    (1) Începând cu anul școlar/universitar 2008-2009, cuantumul burselor 

pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la 

specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare 

postuniversitară din Republica Moldova și din 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, se stabilește astfel: 

    a) pentru elevi și studenți - echivalentul în lei al sumei de 65 de 

euro/lună; 

    b) pentru masteranzi, medicii aflați la specializare și cursanții aflați 

la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară - echivalentul în 

lei al sumei de 75 de euro/lună; 

    c) pentru doctoranzi - echivalentul în lei al sumei de 85 de euro/lună. 

    (2) Echivalentul în lei al bursei se actualizează în fiecare an, 

trimestrial, la cursul de schimb al monedei euro comunicat de Banca Națională 

a României pentru ultima zi a lunii precedente. 

    (3) Cheltuielile privind plata burselor în cuantumurile menționate se 

asigură de la bugetul de stat, din sumele alocate Ministerului Educației, 

Cercetării și Tineretului cu această destinație. 

    ART. 2 

    (1) Elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la 

specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare 

postuniversitară din Republica Moldova și din Ucraina, cei de origine etnică 

română din afara granițelor țării, cetățenii români cu domiciliul în 

străinătate, precum și cetățenii străini, bursieri ai statului român, care 

studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România, 

beneficiază de cazare în internatele școlare și căminele studențești. 

    (2) Cheltuielile de cazare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului. 

    ART. 3 

    (1) Bursele elevilor și studenților din toate ciclurile de învățământ 

din Republica Moldova și din Ucraina, ale celor de origine etnică română din 

afara granițelor țării, ale cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, 

precum și ale cetățenilor străini, bursieri ai statului român, care studiază 

în instituții și unități de învățământ de stat din România, se suspendă, în 

cazul repetenției, pentru anul de învățământ repetat, urmând ca acestea să 

poată fi redobândite, în anul de învățământ următor, după promovarea anului 



repetat, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata 

ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei elevii și studenții care 

repetă anul vor suporta cheltuielile de școlarizare. 

    (2) Studenții care beneficiază de sistemul creditelor universitare 

transferabile sau sunt înmatriculați în anul următor, având aprobarea de a 

susține examene din anii anteriori, beneficiază de bursă, dar nu mai mult de 

durata academică a studiilor. 

    ART. 4 

    (1) Pentru elevi, studenți și masteranzi bursa se acordă pe parcursul 

anului academic, inclusiv în vacanțele de iarnă și de primăvară, și nu se 

acordă pe perioada vacanței de vară. În timpul vacanței de vară elevii și 

studenții pot primi bursă numai în cazul în care sunt reținuți la școală sau 

la facultate pentru activități curriculare. 

    (2) Pentru doctoranzii de la forma de învățământ cu frecvență bursa se 

acordă pe toată durata anului calendaristic. 

    (3) Pentru cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare 

postuniversitară bursa se acordă pe perioada efectuării stagiului. 

    ART. 5 

    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Guvernului nr. 695/1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studenții, 

doctoranzii și cursanții din învățământul postuniversitar 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, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 311 din 14 noiembrie 1997, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 

173/1998 privind măsuri de protecție socială aplicabile pensiilor și altor 

drepturi de asigurări sociale, alocațiilor de stat pentru copii, precum și 

altor venituri ale populației în anul 1998, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 129 din 30 martie 1998, cu modificările ulterioare. 
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