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    Având în vedere prevederile art. 12, art. 142 alin. (7), art. 204, 

205, 223 şi 238 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea 

şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 137/2017, 

    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, 

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

    ART. I 

    Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 

privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a 

altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din 

învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 2 martie 2017, cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

    -  La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    "(2) Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al 

ciclurilor de studii de licenţă sau de master care beneficiază de 

orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului 

ciclu li se va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la 

susţinerea examenului de finalizare a studiilor." 

 

 

 

    ART. II 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

 

                    Ministrul educaţiei naţionale, 

                    Liviu-Marian Pop 

 

    Bucureşti, 13 iulie 2017. 
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