
NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2005
 de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 769/2005

privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu
domiciliul în mediul rural

Art. 1
(1)Bursele de studii prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 769/2005 privind
acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul rural, denumite
în continuare burse rurale, se pot acorda studentilor din institutiile de învatamânt
superior acreditate, cursuri de zi, care îndeplinesc urmatoarele conditii:
a)au domiciliul în mediul rural;
b)nu au restante la examene pe perioada în care primesc bursa rurala si nu repeta
niciun an universitar;
c)se obliga prin contract, întocmit conform modelului prevazut în anexa, ca dupa
terminarea studiilor universitare sa profeseze în învatamântul din mediul rural, în
specializarile pentru care s-au pregatit, o perioada egala cu durata pentru care au
primit bursa rurala.
(2)Beneficiarul bursei rurale se obliga prin angajament de plata sa restituie sumele
primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie, în caz de nerespectare a
obligatiilor asumate prin contract. Angajamentul de plata este anexa la contract.
(3)Bursa rurala se suspenda pe perioadele în care studentul nu îndeplineste
conditiile prevazute la alin. (1) lit. b).
(4)Bursa rurala prevazuta la alin. (1) se acorda pe perioada anului universitar, cu
exceptia perioadelor de vacanta.
Art. 2
Numarul de burse rurale si repartizarea acestora la institutiile de învatamânt superior
acreditate, pe specializari, se stabilesc anual în functie de necesitatile de personal
didactic calificat pentru institutiile de învatamânt preuniversitar din mediul rural si în
functie de solicitarile studentilor carora li se acorda aceste burse.
Art. 3
Lista nominala a beneficiarilor acestor burse rurale se aproba anual prin ordin al
ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, dupa primirea contractelor semnate de
toate partile implicate în derularea bursei.
Art. 4
Cuantumul bursei rurale este de 350 lei/luna si se indexeaza conform legii.
Art. 5
Studentii bursieri, potrivit reglementarilor Hotarârii Guvernului nr. 769/2005, pot
obtine cumulativ si alte tipuri de burse, în conditiile prevazute de regulamentele
proprii ale institutiilor de învatamânt superior pentru acordarea burselor.
Art. 6
(1)Partile între care se încheie contractul prevazut la art. 3 alin. (1) din Hotarârea
Guvernului nr. 769/2005 sunt: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului,
institutia de învatamânt superior la care este înmatriculat studentul, inspectoratul
scolar în a carui raza teritoriala domiciliaza studentul si studentul beneficiar al bursei.
(2)Contractul se semneaza, în ordine, de catre beneficiarul bursei, institutia de
învatamânt superior, inspectoratul scolar si Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului. Institutia de învatamânt superior are responsabilitatea de a trimite
contractele semnate si stampilate la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
(3)Evidenta modificarilor survenite în situatia scolara a studentului se tine de catre
institutia de învatamânt superior, pe perioada în care beneficiarul bursei are calitatea
de student, si de catre inspectoratul scolar, pe perioada în care are calitatea de



angajat în sistemul de învatamânt. Aceste institutii au obligatia de a aduce la
cunostinta Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, în scris, evidenta acestor
modificari, în termen de 10 zile de la data constatarii acestora.
Art. 7
(1)În cazul în care beneficiarul bursei nu respecta obligatiile asumate prin contract,
acesta trebuie sa restituie institutiei de învatamânt superior contravaloarea sumelor
primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie.
(2)Institutia de învatamânt superior notifica studentului obligatia de restituire a
sumelor primite cu titlu de bursa, în termen de 20 de zile de la data constatarii
nerespectarii de catre student a obligatiilor asumate prin contract.
(3)Restituirea sumelor primite cu titlu de bursa se face în maximum 3 luni de la data
primirii notificarii la institutia de la care s-au primit aceste burse.
(4)Sumele restituite în conditiile prezentului articol se utilizeaza cu aceeasi
destinatie.
(5)Institutia de învatamânt superior este obligata sa comunice Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului cuantumul sumelor restituite, în vederea modificarii
corespunzatoare a contractului institutional de finantare.
(6)Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului este obligat sa tina cont, prin directia
de specialitate, de cuantumul sumelor restituite, în vederea modificarii
corespunzatoare a contractului institutional de finantare.
Art. 8
(1)Absolventii beneficiari ai burselor sunt angajati, în conditiile legii, în mediul rural,
pe raza teritoriala a inspectoratului scolar cu care s-a încheiat contractul, iar
inspectoratele scolare sunt obligate sa le asigure posturile didactice, în conditiile
legii.
(2)În termen de 30 de zile de la încheierea contractului, universitatile au obligatia de
a pune la dispozitia Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si a inspectoratelor
scolare o situatie care sa cuprinda urmatoarele date: numele studentului, judetul,
localitatea de domiciliu, adresa, specializarea, anul estimat al absolvirii, durata
studiilor, în vederea ducerii la îndeplinire a Hotarârii Guvernului nr. 769/2005 si a
prezentelor norme metodologice.
(3)Studentii aflati în ultimul an de studiu, semnatari ai contractului cu Ministerul
Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru o bursa rurala, în conformitate cu
Hotarârea Guvernului nr. 769/2005, sunt obligati sa comunice în scris inspectoratelor
scolare judetene care sunt parte în contract, cu 3 luni înainte de desfasurarea
concursului, ca vor participa la concurs pentru ocuparea unui post/unei catedre
pentru mediul rural.
(4)La finalizarea studiilor, institutiile de învatamânt superior vor comunica în scris,
atât inspectoratelor scolare judetene, cât si Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Tineretului, perioada pentru care studentii cu domiciliul în mediul rural au beneficiat
de bursa.
(5)Inspectoratul scolar va comunica Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si
institutiilor de învatamânt superior unde au absolvit beneficiarii burselor pentru
mediul rural situatia încadrarii acestora.
(6)Dupa primirea de la inspectoratele scolare a listelor cuprinzând cadrele didactice
beneficiare ale acestor burse, în conditiile în care absolventii nu au respectat
prevederile contractuale de a se încadra pe un post/o catedra în mediul rural,
institutiile de învatamânt superior vor trece la aplicarea procedurilor legale de
recuperare a sumelor cuvenite.
(7)Beneficiarul bursei este obligat sa se prezinte la concurs în vederea ocuparii unui
post didactic/unei catedre; în cazul în care nu se prezinta la concurs, nu promoveaza
concursul conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic de predare si
pregatire/instruire practica din învatamântul preuniversitar sau nu se prezinta la



postul obtinut în urma concursului, beneficiarul bursei este obligat la restituirea
contravalorii sumelor primite cu titlu de bursa rurala, indexate cu indicele de inflatie.
(8)În situatia în care beneficiarii burselor nu se pot prezenta la concurs din cauze
justificate si dovedite, acestora li se ofera dreptul de a se prezenta la concurs înca o
data în anul urmator.
Art. 9
Termenul-limita pâna la care contractele semnate se transmit Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului este data de 31 decembrie a anului universitar în care
acestea se încheie.
Art. 10
Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage, dupa caz, raspunderea
materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
Art. 11
- Anexa face parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA nr. 1:
CONTRACT
Nr.................../....................
CAPITOLUL I: Partile
Art. 1
Prezentul contract se încheie între:
1.ministerul educatiei, cercetarii si tineretului, cu sediul în municipiul Bucuresti, str.
G-ral Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat prin ministrul educatiei, cercetarii
si tineretului, domnul/doamna.............................................., si directorul general
al Directiei generale buget-finante, patrimoniu si investitii,
domnul/doamna.....................................................;
2.institutia de Învatamânt superior........ ........................................., cu sediul
în.........................., reprezentata prin rector,.................................., si contabil-
sef,.....................................;
3.inspectoratul scolar al judetului....................................................., cu sediul
în......................, reprezentat prin inspector scolar general............................, si
contabil-sef.....................;
si
4.domnul/doamna/domnisoara1.............................................., student(a) în
anul2........, în anul universitar3..................., la4................, nascut(a) în
localitatea..........................., fiul/fiica lui............................ si al/a...................,
cetatean român, cu domiciliul stabil în România, satul........................,
comuna..................., str................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...
Judetul.................., cod postal................., telefon fix/mobil...............,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria............... nr. ............., eliberat(a) de Politia
...................... la data de................., C.N.P.................................
CAPITOLUL II: Obiect
Art. 2
Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse de studii, denumita în
continuare bursa rurala, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.
769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul
rural.

CAPITOLUL III: Durata
Art. 3
Prezentul contract se încheie începând cu anul universitar5.................. si pâna la
finalizarea unui ciclu normal de scolarizare. Orice modificare privind durata



prezentului contract se aduce la cunostinta tuturor partilor în termen de 10 zile de la
constatarea acestei modificari.
CAPITOLUL IV: Drepturile partilor
Art. 4
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului are dreptul de a pretinde respectarea
obligatiilor asumate de catre partile contractante, respectiv institutia de învatamânt
superior, inspectoratul scolar si beneficiar.
Art. 5
Institutia de învatamânt superior si inspectoratul scolar au dreptul de a pretinde
beneficiarului bursei respectarea obligatiilor asumate prin contract.
Art. 6
Beneficiarul bursei are urmatoarele drepturi:
a)sa primeasca bursa rurala;
b)sa solicite senatului universitar, în cazul în care îndeplineste conditiile pentru
acordarea burselor de merit sau de performanta, suplimentarea bursei rurale cu
bursa de merit/ de performanta, dupa caz, din fondurile alocate conform Legii
învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în
conditiile prevazute în regulamentele proprii institutiei pentru acordarea burselor;
c)sa i se asigure, în conditiile legii, de catre inspectoratul scolar, un post didactic/o
catedra în învatamântul din mediul rural, în specializarea/specializarile pentru care s-
a pregatit, pentru o perioada cel putin egala cu cea pentru care a primit bursa.
CAPITOLUL V: Obligatiile partilor
Art. 7
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului are urmatoarele obligatii:
a)sa asigure, prin contractul institutional de finantare, finantarea bursei rurale care
este în valoare de 350 lei/luna si se indexeaza anual conform legii;
b)sa urmareasca derularea contractului si respectarea clauzelor contractuale de catre
parti.
Art. 8
Institutia de învatamânt superior are urmatoarele obligatii:
a)sa achite lunar catre student bursa rurala;
b)sa urmareasca derularea executarii contractului, respectiv îndeplinirea obligatiilor
asumate de catre student;
c)sa urmareasca si sa aduca la cunostinta Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Tineretului, în termen de 10 zile de la constatare, orice modificare survenita în
derularea contractului, precum executare necorespunzatoare, neexecutare etc.;
d)sa recupereze sumele primite cu titlu de bursa rurala, indexate cu indicele de
inflatie, în cazul neîndeplinirii obligatiilor asumate de catre student conform art. 10;
e)sa comunice Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului cuantumul sumelor
restituite, în vederea modificarii corespunzatoare a contractului institutional;
f)sa comunice Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si inspectoratelor
scolare, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului, atât în format
electronic, cât si pe hârtie, o situatie care sa cuprinda urmatoarele date: numele
studentului, codul numeric personal, judetul, localitatea de domiciliu, adresa,
specializarea, durata studiilor, anul estimat al absolvirii, datele fiind necesare
asigurarii postului didactic pe care va fi încadrat absolventul, potrivit legii;
g)sa asigure evidenta tuturor contractelor de acest tip;
h)sa asigure semnarea contractului de catre parti si stampilarea acestuia de
universitate si inspectorat.
Art. 9
Inspectoratul scolar are urmatoarele obligatii:
a)sa asigure, cu prioritate, postul didactic, în conditiile legii;



b)sa asigure, în conditiile legii, încadrarea beneficiarului bursei rurale în învatamântul
din mediul rural, în judetul de domiciliu al beneficiarului;
c)sa comunice Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si institutiilor de
învatamânt superior cu care s-au încheiat contractele îndeplinirea de catre beneficiar
a obligatiilor prevazute la art. 10 lit. f), g) si h) la începutul fiecarui an scolar;
d)sa comunice Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si institutiilor de
învatamânt superior cu care s-au încheiat contractele, în termen de 10 zile de la
constatare, neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 10 lit. f) si h).
Art. 10
Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a)sa aiba statut de student la cursuri de zi si sa îsi pastreze acest statut pe toata
perioada în care primeste aceasta bursa rurala;
b)sa îsi îndeplineasca integral activitatile didactice obligatorii înscrise în planul de
învatamânt;
c)sa nu aiba restante si sa nu repete niciun an universitar;
d)sa urmeze, în cazul în care nu a urmat, un modul de formare psihopedagogica într-
un departament pentru pregatirea personalului didactic acreditat, finalizat în
conditiile legii;
e)în ultimul an de studii, sa comunice în scris inspectoratului judetean, care este
parte la contract, intentia de a ocupa un post/o catedra, cu 3 luni înainte de
desfasurarea concursului;
f)sa se prezinte, dupa finalizarea studiilor cu examen de licenta, la inspectoratul
scolar pentru ocuparea postului în conditiile legii, începând cu anul finalizarii studiilor
universitare;
g)sa restituie integral sumele primite în timpul studiilor cu titlu de bursa rurala,
indexate cu indicele de inflatie, în conditiile în care nu promoveaza concursul conform
Metodologiei privind miscarea personalului didactic de predare si pregatire/instruire
practica din învatamântul preuniversitar sau nu se prezinta la postul obtinut în urma
concursului în primii 2 ani de la absolvire;
h)sa profeseze în specialitatea pentru care s-a pregatit, în învatamântul prescolar,
primar, gimnazial, liceal, profesional sau, dupa caz, postliceal din mediul rural,
pentru o perioada cel putin egala cu cea pentru care a primit bursa rurala;
i)sa restituie institutiei de învatamânt superior, în termen de 3 luni de la notificarea
universitatii/ministerului, în baza prezentului contract si a angajamentului asumat,
sumele primite cu titlu de bursa rurala, indexate cu indicele de inflatie, pentru
neexecutare a obligatiilor;
j)la încheierea contractului sa semneze angajamentul, anexa la prezentul contract.
CAPITOLUL VI: Suspendarea contractului
Art. 11
Contractul se suspenda pe perioadele în care studentul are contractul de studii
suspendat, urmând ca acesta sa reprimeasca bursa în momentul revenirii din
suspendare.

CAPITOLUL VII: Încetarea contractului
Art. 12
Prezentul contract înceteaza de drept în urmatoarele situatii:
a)în momentul îndeplinirii obligatiilor asumate de beneficiar;
b)în cazul exmatricularii beneficiarului, dupa achitarea de catre acesta a sumelor
primite cu titlu de bursa rurala, indexate cu indicele de inflatie, institutiei de
învatamânt superior cu care a semnat contractul;
c)în caz de deces al beneficiarului.



CAPITOLUL VIII: Alte clauze
Art. 13
Bursa rurala se acorda pe perioada anului universitar, cu exceptia perioadelor de
vacanta.
CAPITOLUL IX: Litigii
Eventualele litigii ivite cu ocazia executarii prezentului contract se rezolva pe cale
amiabila, partile fiind obligate sa depuna toate diligentele în acest sens. În cazul
nerezolvarii pe cale amiabila, litigiile vor fi supuse spre solutionare instantei de
judecata competente.
Prezentul contract se încheie în 5 exemplare, câte unul pentru institutia de
învatamânt superior, inspectoratul scolar si beneficiar si doua pentru Ministerul
Educatiei, Cercetarii si Tineretului (Directia generala managementul finantarii
învatamântului, Directia generala managementul resurselor umane).
-****-

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
Ministru,

.............................
DIRECTIA JURIDIC SI CONTENCIOS

Director,
..............................

DIRECTIA GENERALA BUGET-FINANTE, PATRIMONIU SI INVESTITII
Director general,

..............................
DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT RESURSE UMANE

Director general,
..............................

DIRECTIA GENERALA MANAGEMENTUL FINANTARII ÎNVATAMÂNTULUI
Director general,
.......................

INSTITUTIA DE ÎNVATAMÂNT SUPERIOR
Rector,

..............................
Consilier juridic,

..............................
Contabil-sef,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
..............................

Inspector scolar general,
..............................

Consilier juridic,
..............................

Contabil-sef,
..............................

Beneficiar,
..............................

______
1) Se vor completa numele si prenumele din certificatul de nastere, iar în paranteza
numele de casatorie, daca este cazul.
2) Se va completa anul de studii (de exemplu: 1, 2-4).
3) Se va completa anul universitar (de exemplu 2008-2009 etc.).
4) Se va completa specializarea la care este înscris studentul.
5) Anul universitar în care se încheie contractul.
ANEXA nr. 11:
(- Anexa la Contractul nr. ........)



ANGAJAMENT
Subsemnatul/Subsemnata,.................................................., nascut/nascuta în
anul..........., luna................, ziua............, în
localitatea............................................, fiul/fiica lui................... si
al/a..................., cetatean român cu domiciliul stabil în România,
satul.............................., comuna...................................,
str................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..... judetul................,cod
postal........, telefon.............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria....nr.............,
eliberat/eliberata de Politia................. la data de...................,
CNP................................., în temeiul art. 10 lit. j) din Contractul nr.
........../....................., ma angajez sa restitui sumele primite cu titlu de bursa
rurala în baza art. 2 din contractul mentionat, indexate cu indicele de inflatie, în
termen de 3 luni de la data la care am primit notificarea institutiei de învatamânt
superior/Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, în caz de nerespectare a
obligatiilor asumate prin contract. În caz contrar, voi fi actionat în justitie pentru
recuperarea sumelor datorate.

Data
..............

Beneficiarul bursei,
..............

(la data 09-ian-2009 Actul modificat de anexa 1 din Ordinul 6200/2008 )


