HOTARARE nr. 1.020 din 11 octombrie 2001
privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 19 octombrie 2001
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 171 alin. (7) lit. a) si
ale art. 172 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
(1) Ministerul Educatiei si Cercetarii acorda anual, pe baza de contract, un numar de
burse de studii studentilor din institutiile de invatamant superior acreditate, cursuri de zi,
cu domiciliul in mediul rural, care se obliga ca dupa absolvirea studiilor universitare sa
profeseze in invatamantul din mediul rural, in specialitatile pentru care s-au pregatit.
(2) Numarul burselor si repartizarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului
educatiei si cercetarii, in functie de necesitatile de personal calificat pentru unitatile de
invatamant din mediul rural, pe fiecare disciplina.
ART. 2
(1) Sumele necesare pentru finantarea acestor burse se asigura de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii si din fondul aflat la dispozitia primuluiministru.
(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii repartizeaza anual, cu aceasta destinatie,
institutiilor de invatamant superior acreditate fondurile necesare pentru acordarea
burselor prevazute la art. 1.
(3) Cuantumul acestei burse de studiu este de 1.500.000 lei/luna si se indexeaza
conform legii.
ART. 3
(1) Pentru a beneficia de aceste burse de studii studentii din institutiile de invatamant
superior acreditate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba domiciliul in mediul rural;
b) sa nu aiba restante la examene pe perioada in care primesc bursa de studiu si sa nu
repete nici un an universitar;
c) sa se oblige prin contract ca dupa terminarea studiilor universitare sa profeseze in
invatamantul din mediul rural, in specialitatile pentru care s-au pregatit.
(2) In cazul in care exista mai multe cereri decat numarul de burse aprobat, studentii
bursieri sunt selectati prin concurs organizat conform metodologiei aprobate prin ordin al
ministrului educatiei si cercetarii.
ART. 4
(1) Studentii beneficiari ai burselor de studii incheiate cu Ministerul Educatiei si
Cercetarii un contract prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor.
(2) Contractul se incheie cu fiecare student admis la concursul prevazut la art. 3 alin.
(2), cu obligarea acestuia de a profesa, dupa absolvirea studiilor universitare, in

invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional sau, dupa caz, postliceal din
mediul rural, o perioada cel putin egala cu durata studiilor.
(3) In cazul in care dupa absolvirea studiilor universitare absolventul refuza sa lucreze
in invatamantul rural, acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de bursa, indexate
cu indicele de inflatie.
ART. 5
Normele metodologice de aplicare a prezentei hotarari se aproba prin ordin al
ministrului educatiei si cercetarii.
ART. 6
Prezenta hotarare se aplica incepand cu anul universitar 2001/2002.
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