
 

 

 
Poziția ANOSR pe subvenția individuală de cazare 

 

 
Învățământul românesc trebuie să încurajeze studentul prin crearea în primul rând a condițiilor 
de bază necesare adaptării în noul sistem. O primă condiție se referă la  cazarea studenților. 
Astfel, în vederea soluționării acestei probleme ministerul oferă: cazare în cămine și subvenții 
individuale de cazare pentru cei care nu ocupă loc în cămine. 
 
Pentru a obține subvenție individuală, aceștia trebuie să provină din familii cu venituri scăzute. 
În această situație vorbim din start despre acele categorii dezavantajate, categorii care oricum 
au prioritate la bursele sociale și în general și la cazări. 
 
Având în vedere că media pe țară în ceea ce privește procentul de studenți cazați raportat la 

numărul de studenți care cer cazare este relativ mic, această subvenție ar trebui să vină în 
ajutorul studenților care datorită expansiunii universităților fără a ține cont de condițiile 
necesare desfășurări activității academice, au rămas fără locuri de cazare. 
 
Totodată ,făcând un calcul, observăm că într-o lună, pe cazare, un student care nu locuiește 
în căminele universității, cheltuiește în jur de 800RON. Este clar că subvenția acordată în 
momentul de față nu depășește nici 40% din necesar. 
 
Această situație, a insuficienței fondurilor proprii pentru cazare, determină în cele mai multe 
cazuri, reducerea frecventării cursurilor facultății, că efect al angajării studenților.   
 
O altă problemă constă în faptul că limitând acordarea subvenției la categoriile dezavantajate, 
persoanele cu un venit mediu (categorie majoritară în România) vor avea în continuare 
probleme în a-și găsi un loc de cazare. 
 
Deși subvenția cămine-cantine se acordă într-o anumită proporție și pe lunile de vară, 

considerăm că și studenții la care facem referire în acest document, ar trebui să beneficieze 
de aceste beneficii pe perioadă verii. 
 
Metodologia de acordare a acestor subvenții, în perspectivă ANOSR este una greoaie. 
Studenții trebuie să prezinte universității un contract cu un prestator de servicii de chirie, 
contract care presupune o serie de impozite pentru prestator. Astfel tendința pieții de locuri cu 
chirie pentru studenți este de a nu elibera astfel de documente. 
 
Considerăm ca o modificare a legislației în ceea ce privește facilitățile unui astfel de prestator 
ar putea îmbunătăți considerabil acest sistem. 
 
Soluții propuse: 

 
- creșterea cuantumului subvenției individuale de cazare și acordarea de facilități fiscale 

pentru persoanele care primesc studenți în chirie, în felul acesta diminuându-se 
cuantumul taxei percepute de prestatori; 

- încadrarea în sistemul de subvenții inclusiv studenții care provin din familii cu venit 
mediu; 

- acordarea subvențiilor și pe perioada vacanțelor. 
- punerea accentului pe performanța academică în repartizarea subvenției. 


