
LEGE nr. 219 din 28 noiembrie 2000 
privind egalitatea sanselor de a urma studiile in invatamantul superior prin 
acordarea burselor sociale de studiu 
 
EMITENT:     PARLAMENTUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 30 noiembrie 2000 
 
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 
 
    ART. 1 
    (1) Institutia de invatamant superior de stat poate constitui un fond din resurse 
financiare extrabugetare, destinat acordarii burselor sociale de studiu pentru intreaga 
durata de scolarizare. 
    (2) Bursele sociale de studiu se pot acorda si pe perioada vacantelor. 
    ART. 2 
    Resursele financiare din care se constituie fondul prevazut la art. 1 sunt: 
    a) sponsorizari de la persoane juridice si fizice; 
    b) venituri proprii ale institutiei de invatamant superior de stat; 
    c) donatii; 
    d) alte surse extrabugetare legale. 
    ART. 3 
    Institutiile de invatamant superior vor face public, dupa caz, cu cel putin doua luni 
inaintea admiterii, numarul burselor sociale de studiu pentru profilurile si specializarile 
stabilite de senatul universitar. 
    ART. 4 
    (1) Studentii inscrisi in anul intai care provin din familii cu un venit lunar pe membru 
de familie sub salariul minim brut pe economie pot beneficia de bursa sociala de studiu 
pentru intreaga durata de scolarizare. 
    (2) Bursa sociala de studiu poate fi cumulata cu oricare alta bursa, cu exceptia bursei 
de ajutor social acordate semestrial conform normelor Ministerului Educatiei Nationale. 
    (3) Actele doveditoare ale veniturilor sunt cele solicitate la acordarea celorlalte 
categorii de burse. 
    (4) La stabilirea veniturilor pe membru de familie se iau in considerare si cele ale 
studentului. Se excepteaza veniturile provenite din alte burse acordate membrilor de 
familie. 
    ART. 5 
    Criteriile de acordare a burselor sociale de studiu pentru intreaga durata de scolarizare, 
precum si cuantumul acestora sunt stabilite prin regulament aprobat de senatul 
universitar. 
    ART. 6 
    Mentinerea bursei sociale de studiu este conditionata de indeplinirea standardului 
impus de senatul universitar in indeplinirea obligatiilor de studiu pentru intreaga durata 
de scolarizare si de mentinerea conditiei sociale prevazute la art. 4. In limita numarului de 
burse sociale de studiu devenite disponibile pot beneficia de acestea si studentii din alti 
ani de studiu, in conditiile legii. 
     



ART. 7 
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, senatele universitare elaboreaza regulamente proprii de acordare a 
burselor sociale de studiu pentru intreaga durata de scolarizare. 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 octombrie 2000, 
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 
 
             p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
                         VASILE LUPU 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 octombrie 2000, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 
 
             p. PRESEDINTELE SENATULUI, 
                 ULM NICOLAE SPINEANU 
 
                     -------- 


