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Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a

burselor  și  a  altor  forme  de  sprijin  material  pentru  studenții  și  cursanții

din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

În vigoare de la 02 martie 2017

Consolidarea din data de 15 ianuarie 2019  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 155
din 02 martie 2017

Alege altă consolidare⇒.

Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 4104/2017; Ordin 4366/2017; Ordin 5076/2017.

Ultimul amendament în 12 octombrie 2017.

Având  în  vedere  prevederile art.  12, 204, 205, 223 și 238 din  Legea  educației  naționale  nr.  1/2011,  cu
modificările și completările ulterioare,
în  temeiul  Hotărârii  Guvernului nr.  26/2017 privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului  Educației
Naționale,
ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Se  aprobă  Criteriile  generale  de  acordare  a  burselor  și  a  altor  forme  de  sprijin  material  pentru
studenții  și  cursanții  din  învățământul  superior  de  stat,  învățământ  cu  frecvență,  prevăzute  în  anexa  care
face parte integrantă din prezentul ordin.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu semestrul II al anului universitar 2016-2017.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară se abrogă.
Prevederile  prezentului  ordin  se  duc  la  îndeplinire  de  către  Direcția  generală  învățământ

universitar, Direcția generală economică din cadrul Ministerului Educației Naționale și de către instituțiile de
învățământ superior acreditate, potrivit legii.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,

Pavel Năstase

București, 27 februarie 2017.
Nr. 3.392.

ANEXĂ

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din

învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

Art. 1. -

Art. 2. -
Art. 3. -
Art. 4. -

Art. 5. -

Tiparit de Andreea Roxana Sutu la 15.01.2019.
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