
Conform Art.2 (2) din „Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin social pentru 

studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2020-2021”, Ordinea de prioritate în 

acordarea burselor sociale este următoarea: 

- a) studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea 

ordine de priorităţi:  

 

a.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care nu 

au realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar (lunile noiembrie, 

decembrie și ianuarie, respectiv iunie, iulie și august) un venit lunar net mai mare decât salariul de 

bază minim net pe economie;  

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea 

semestrului/anului universitar (lunile noiembrie, decembrie și ianuarie, respectiv iunie, iulie și 

august) un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe 

economie.  

 

- b) studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale 

vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației 

Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a altor 

forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu 

frecvență şi anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală 

cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, 

boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie 

etc.), surditate, fibroză chistică, infestare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, 

spondilită anchilozantă sau reumatism articular.  

 

- c) studenţi a căror familie realizează, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului 

universitar (lunile noiembrie, decembrie și ianuarie, respectiv iunie, iulie și august), un venit lunar 

net mediu pe membru de familie mai mic decât valoarea salariului de bază minim net pe 

economie. ( bursele se vor aloca ținând cont de cel mai mic venit către cel mai mare, în limita 

fondului alocat burselor sociale! ) 

 


