
 

 

 
Poziția ANOSR asupra subvenției pentru burse 

 
 
I. CADRU GENERAL 
 
Scopul sistemului de învățământ universitar este integrarea tinerilor în societate sub 
toate aspectele ei. Aspectul profesional al acestui proces este unul preponderent fiind 
generat în special de sistemul educațional. Pentru a putea duce la bun sfârșit aceste 
demersuri, trebuie să ținem cont atât de suportul social de care studentul trebuie să 
beneficieze, cât și de încurajarea tinerilor în vederea atingerii unui grad ridicat de 
performanțe academice. 
 
 
II. ANALIZA STATISTICĂ 
 
ANOSR consideră că este necesară reevaluarea costurilor pe care un student este 
obligat să le suporte pentru a-și desfășura activitatea academică. Drept urmare, în 
calitate de structură reprezentativă a studenților din România, în urma aplicării unor 
chestionare în 18 centre universitare am ajuns la următoarele concluzii: 
 
Un student acoperă în medie 150 RON costuri cămin, plus o sumă de minim 400 RON 
ce reprezintă masă pe parcursul unei luni. 
  
1. Dacă acest student beneficiază de bursă de studiu primește în medie  o sumă de 220 
RON sau dacă beneficiază de bursă de merit, primește în medie o sumă de 280 RON. 
Prin urmare din aplicarea unui calcul simplu reiese faptul că un student nu își poate 
acoperii cheluielile de subzistență.  
 
2. Pe de altă parte raportându-ne la cazurile studenților ce beneficiază de ajutor social 
(burse sociale) în valoare de 200 RON (val. medie), situația este și mai dezastruoasă, 
acesta nereușind să își acopere cheltuielile minime de subzistență mai sus menționate 
în același timp aceștia neputând să beneficieze de sprijin financiar suficient din partea 
familiei. Ca urmare, unui număr foarte mare de studenți îi este îngrădită libertatea de a 
alege Universitatea pe care dorește să o urmeze, alegerea fiind făcută pe criterii 
financiare. 
 
3. Cazul mai puțin problematic este cel al studenților ce sunt beneficiari ai burselor de 
performanță și al burselor de excelentă, care primesc un fond aproximativ de  400 RON. 
În condițiile în care acesta reușește să își acopere cheltuielile de bază (cămin și 
cantină), apare problema demotivării ca efect al incapacității de a-și asigura materialele 
necesare menținerii/îmbunătățirii performanței academice.  

 
În momentul de față, cuantumul pe care Ministerul îl alocă în ceea ce privește 
remunerația socială per student este de departe insuficient. 
ANOSR consideră că o cauză a inserției procentuale scăzute a absolvenților pe piața 
muncii și o creștere a conversiei profesionale este datorată nivelului scăzut al burselor, 
studentul nefiind concentrat pe procesul educațional ci preocupat de asigurarea unui 
venit ce să îi permită acoperirea cheltuielilor de subzistență. Acesta fiind un motiv 



 

 

definitoriu pentru care studenții renunța la orele de curs în favoarea unei intrări precoce 
în câmpul muncii. 

 
PROPUNERI 

 
Pe baza acestor informații: 
- ANOSR consideră impetuos necesar asigurarea cheltuielilor minimale de 

subzistență  conform Legii Învățământului art. 172 alin. 4 și HG nr. 445 din 8 
august 1997, anexa 2, pct.5 

- Stimularea performanței academice. Încurajarea studenților de elită prin acordarea 

de burse ce pot să asigure atât cheltuielile minimale de întreținere cât și pe cele 
necesare asigurării materialelor educaționale utile pentru menținerea performanțelor 
academice. 

- ANOSR consideră necesară o creștere semnificativă a burselor sociale astfel încât 
să se poată asigura condițiile minimale pentru studenții defavorizați. Extinderea 
acestor tipuri de burse să fie atât la nivelul de licența cât și la cel de master. 

 
 

Venituri Cheltuieli 

Burse (RON) Cazare – valori medii (RON) Mancare 
"studențească" 

Bursa socială  200  

Min : 170 
Max : 350 
 
Bursa studiu 220 
Min : 110 
Max : 350 
 
Bursa merit 280 
Min :200 
Max :450 
 
Bursa performanță 

400 
Min : 220 
Max :900 

- camere de 4 persoane condițiile sunt 
precare  140 

 
- camere de 4 persoane condiții acceptabile 
180 
 
- camere 2 persoane condiții bune 150 RON 
 
- camere 2 persoane cu frigider/televizor în 
cameră 350  

2 mese/zi la 
cantine 
studențești 
 
 
 
20 x 20 = 400 
RON 

 
 
 
 
 
 
  


