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Propunere privind estimarea cuantumului minim al bursei sociale1 pentru anul universitar 2020/2021
Această propunere se bazează pe analiza datelor statistice privind serviciile sociale oferite de universități și
aplicarea modelului de estimare prezentat mai jos.
Datele statistice utilizate în analiză (raportate de universități cu data de referință 01 ianuarie 2020, pentru
anul financiar 2019):


Date privind regia pentru cămine: cuantum regie pentru cămine/val. medie lunară (lei); numărul de
locuri de cazare; numărul cererilor de locuri de cazare, numărul de subvenții de cazare acordate de
universitate și cuantumul unei subvenții; cuantum masă/zi (două mese/zi - prânz și cină)(lei);



Date privind bursele pentru studenți: cuantum bursă (lei)/pe categorii de burse (bursă socială, bursă
pentru stimularea excelenței, conform legii, bursă de merit, bursă de performanta) – val. medii lunare
(lei); numărul de burse/categorii de burse; cheltuieli pentru burse și alte ajutoare de sprijin pentru
studenți: valoare totală, cheltuieli pentru burse sociale, cheltuieli din venituri proprii pentru burse;



Date privind studenții: numărul total de studenți fizici (cursuri de zi) de la ciclul universitar de licență
pentru anul universitar 2019/2020; numărul total de studenți fizici (cursuri de zi) de la ciclul
universitar de master pentru anul universitar 2019/2020.

Modelul de estimare al cheltuielilor minime privind cazarea și masa pentru studenți
Etapa 1: estimarea valorii minime pentru fiecare centru universitar, privind cheltuielile pentru cazare și
masă (prânz + cină), prin ponderarea valorilor minime transmise de fiecare universitate din centrul
universitar cu numărul total de studenți fizici de la licență și master ai universității, rezultând o valoare medie
minimă pentru fiecare centru universitar în parte.
Etapa 2: estimarea valorii minime la nivel național pentru cazare și masă (prânz + cină), prin ponderarea
valorilor minime (medii) estimate pentru fiecare centru universitar cu numărul total de studenți fizici de la
licență și master din centrul universitar, rezultând o valoare medie minimă la nivel național.
Etapa 3: majorarea valorii minime la nivel național pentru masă (mic dejun + prânz + cină)
Propunere generală privind cuantumul minim al bursei sociale pentru anul universitar 2020/2021
În urma aplicării modelului de estimare al cheltuielilor minime privind cazarea și masa pentru studenți, pe
baza datelor statistice disponibile pentru serviciile sociale oferite de universități, au rezultat următoarele:
-

valoarea medie a costurilor minime cu cazarea este de 157 lei/lună, costurile minime variind la
nivel de universități între 40 lei/lună – 270 lei/lună).

-

valoarea medie a costurilor minime cu masa este de 540 lei/lună (18 lei/zi x 30 zile)

Astfel, valoarea medie la nivel național a cuantumului minim estimat pentru bursa socială, calculată pe
baza datelor raportate de universități, este de aproximativ 700 lei/lună, nivelul minim al cheltuielilor de
cazare și masă putând varia de la o universitate la alta, în funcție de valoarea minimă a cheltuielilor de cazare
la nivel de universitate, menționate mai sus, precum și de subvențiile acordate de către acestea din alocațiile
bugetare sau din veniturile proprii pentru cheltuielile de cazare, respectiv pentru masă.

1

Conform Legii Educației Naționale (nr.1/2011), la art.223 alin. (10) se specifică faptul că „Cuantumul minim al burselor sociale …
trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare”, reiterat și în OM nr. 3392/2017, art. 7, alin (1) care menționează: “În cazul
burselor sociale, cuantumul se stabilește pornind de la cuantumul minim propus anual de către Consiliul Național pentru Finanțarea
Învățământului Superior (CNFIS), ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare.”
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Recomandări specifice privind gestiunea financiară a alocațiilor bugetare necesare pentru acordarea
burselor sociale:
-

Menținerea unui trend de creștere graduală a fondului de burse pentru stimularea excelenței;

-

Estimarea fondului de burse încă de la începutul lunii octombrie (începutul noului an universitar), pe
baza datelor deja existente (datele pentru anul universitar anterior). Aceasta poate fi considerată o
repartizare preliminară, începând din luna octombrie, repartizarea finală putând fi realizată pe baza
datelor actualizate din anul universitar curent;

-

Creșterea graduală a finanțării instituționale, în vederea alocării de la buget a sumelor aferente
costurilor reale pentru un student, cu scopul de a asigura creșterea calității procesului educațional și
îmbunătățirea bazei materiale.

Recomandări pentru instituțiile de învățământ superior:
-

Creșterea contribuției instituționale, din venituri proprii, pentru burse și alte forme de sprijin pentru
studenți, în special pentru facilitățile de masă (având în vedere faptul că valoarea cheltuielilor
minime cu masa reprezintă, în medie, 77% din valoarea estimată a bursei sociale);

-

Continuarea politicii de diversificare a formelor de sprijin pentru studenți, universitățile putând
folosi veniturile proprii extrabugetare sau veniturile din proiecte instituționale, în vederea
completării sumelor alocate pentru bursele studenților. Potrivit reglementărilor legale în vigoare,
operatorii economici, organizații nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane juridice pot oferi
burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenților.
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