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COMUNICAT PRIVITOR LA BURSELE STUDENȚEȘTI

Referitor la contestațiile depuse de către unii studenți ai UMF Tîrgu Mureș cu privire a
repartizarea burselor studențești în semestrul II al anului universitar 2016/2017, prin prezenta
vă informăm că repartizarea s-a făcut în temeiul prevederilor Ordinului MEN nr.3329/2017
(conform art.2 – începând cu semestrul II al anului universitar 2016/2017), transpus în
Regulamentul privind acordarea de burse studențești din cadrul Universității de Medicină și
Farmacie Tîrgu Mureș, Cod regulament : UMFTGM-REG-47, Ediția 05 (aprobat de Senatul
universitar la data de 22.03.2017).
Suma alocată de către Minister prin contractul instituțional perfectat pentru anul 2017
a fost suplimentată din veniturile proprii ale universității, la fel ca în fiecare an, însă reducerea
numărului de studenți care va beneficia de burse se datorează faptului că CNFIS a stabilit în
temeiul art.7 alin.1 al Ordinului nr.3392/2017 un cuantum de 578 lei pentru bursa socială, iar
art.12 alin.2 al aceluiași ordin precizează expres necesitatea ca celelalte burse să aibă un nivel
superior.
Din acest motiv, cuantumul burselor a crescut de aproape 3 ori față de valoarea din
primul semestru, ceea ce a făcut ca fondul de burse, chiar suplimentat, să nu fie acoperit
integral din alocațiile bugetare pentru toate bursele aprobate la începutul anului universitar.
În consecință, universitatea nu a redus fondurile necesare acordării burselor
studențești, ci numărul acestor a fost implicit redus prin majorarea cuantumului burselor. Ca o
măsură suplimentară, conducerea universității a decis ca acei studenți care au beneficiat de
bursă de studiu în semestru I al anului universitar 2016/2017 și care nu vor mai beneficia de
bursă în semestrul II ca urmare a aplicării ordinului mai sus indicat, să beneficieze (cu
alocarea din fondurile proprii ale universității a sumelor necesare) de burse sociale dacă
aceștia îndeplinesc condițiile pentru acordarea de burse sociale; astfel încât vor putea primi
burse sociale din semestrul II dacă au un punctaj superior ultimului student din clasamentul
realizat pentru acordarea burselor sociale al semestrului II al anului universitar 2016/2017.
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