
 

ORDIN  Nr. 5323/2021 din 27 septembrie 2021 

privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii masteranzi înmatriculaţi la 

programele de studii de master didactic, cu finanţare de la bugetul de stat, la forma de 

învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru cifra de 

şcolarizare aprobată anual pentru aceste programe de studii, prin hotărâre a Guvernului 

 

 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 966 din 9 octombrie 2021 

 

    În temeiul art. 223 alin. (9), (9^1) şi (9^2) şi art. 238 din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

    având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.524/2020 

privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic, cu modificările 

ulterioare, 

    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    (1) Se acordă burse pentru studenţii înmatriculaţi la studii universitare de master, pe 

locurile alocate prin hotărâre a Guvernului pentru programul de master didactic, la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat. 

    (2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, fondul pentru alocarea burselor pentru 

programul de master didactic din bugetul alocat Ministerului Educaţiei se constituie în 

funcţie de numărul de studenţi masteranzi, cetăţeni români sau cetăţeni ai celorlalte state 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene, înmatriculaţi în baza cifrei de şcolarizare, aprobată prin ordin al 

ministrului educaţiei. 

    (3) Bursa pentru studentul înmatriculat la programul de studii de master didactic se acordă 

pe toată durata anului universitar (12 luni). 

    (4) Începând cu luna octombrie 2021, cuantumul bursei pentru un student masterand 

înmatriculat la programul de studii de master didactic este de 2.097 lei/lună, egal cu salariul 

net al unui profesor debutant. 

    ART. 2 

    Instituţiile de învăţământ superior de stat care au alocate anual prin ordin al ministrului 

educaţiei cifre de şcolarizare pentru organizarea de programe de master didactic îşi asumă 

răspunderea privind repartizarea fondului alocat pentru acordarea burselor prevăzute la art. 1. 

    ART. 3 

    Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală economică din Ministerul 

Educaţiei, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi instituţiile de 

învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 



    ART. 4 

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

 

                              Ministrul educaţiei, 

                              Sorin Mihai Cîmpeanu 
 

    Bucureşti, 27 septembrie 2021. 

    Nr. 5.323. 

 

                              --------------- 


