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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind instituirea bursei speciale ”Guvernul RomânieiÒ pentru formarea managerilor
din sectorul public
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se instituie bursa specialã ”Guvernul
RomânieiÒ, în scopul formãrii de manageri care se
angajeazã sã desfãºoare activitãþi de rãspundere în cadrul
instituþiilor publice, regiilor autonome, agenþilor economici cu
capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau
organismelor internaþionale, în calitate de reprezentant al
statului român. Bursa specialã ”Guvernul RomânieiÒ se
instituie începând cu anul universitar 2005Ñ2006.
Art. 2. Ñ Bursa specialã ”Guvernul RomânieiÒ, denumitã
în continuare bursã, se acordã tinerilor, denumiþi în
continuare beneficiari, care se calificã în urma unui concurs
naþional ºi care sunt acceptaþi la studii de universitãþi de
prestigiu, acreditate sau recunoscute în statele Uniunii
Europene ºi ale Spaþiului Economic European, Statele Unite
ale Americii sau în alte state relevante din perspectiva
participãrii României în structurile europene ºi euroatlantice.
Art. 3. Ñ (1) Se înfiinþeazã Comisia pentru bursa
specialã ”Guvernul RomânieiÒ, denumitã în continuare
Comisie, cu atribuþii privind organizarea concursului
naþional, selecþia ºi repartizarea beneficiarilor.
(2) Structura, componenþa, atribuþiile, organizarea ºi
funcþionarea Comisiei se stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Comisia este constituitã din reprezentanþi ai
instituþiilor publice implicate, ai mediului academic, ai
sectorului neguvernamental, ai mediului de afaceri ºi ai
mediului bancar, precum ºi ai unor instituþii sau organisme
internaþionale.
(4) Secretariatul Comisiei se asigurã de cãtre Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii.
Art. 4. Ñ (1) Bursele se acordã pe baza rezultatelor
concursului naþional, prin care se evalueazã capacitatea de
performanþã academicã a candidaþilor, precum ºi opþiunea
acestora de a servi în sectorul public.
(2) Concursul naþional se organizeazã anual, iar
rezultatele sunt aduse la cunoºtinþã publicã pânã în luna
noiembrie a anului premergãtor începerii anului universitar
pentru care se acordã bursele.
(3) Selectarea candidaþilor în vederea acordãrii burselor
se face de cãtre Comisie.
(4) Metoda de organizare a concursului naþional ºi
metodele de evaluare se stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 5. Ñ (1) Bursa se acordã în vederea efectuãrii de
studii în domeniile prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezenta lege, dupã cum urmeazã:
a) studii universitare, pe perioada minimã necesarã
absolvirii ºi obþinerii diplomei, conform instituþiei de
învãþãmânt, dar nu mai mult de 5 ani;

b) studii pe perioada minimã necesarã finalizãrii
cursurilor de masterat, conform instituþiei de învãþãmânt, dar
nu mai mult de 2 ani;
c) studii de doctorat pe o perioadã care nu poate
depãºi 4 ani.
(2) Bursa se acordã unei persoane o singurã datã în
viaþã ºi numai pentru efectuarea uneia dintre formele de
studiu prevãzute la alin. (1).
Art. 6. Ñ (1) Bursa se acordã în limita fondurilor
alocate anual cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii.
(2) Fondurile prevãzute la alin. (1) vor asigura atât
acoperirea sumelor necesare pentru continuarea burselor
acordate în anii precedenþi, în condiþiile prezentei legi, cât
ºi pentru acordarea de noi burse.
(3) Bursele noi se acordã în funcþie de criteriile stabilite
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi,
dupã acordarea cu prioritate a burselor pentru continuarea
studiilor de cãtre beneficiarii care au fost acceptaþi în anii
anteriori.
Art. 7. Ñ Prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ºi a Ministerului
Afacerilor Externe, se stabilesc, cu un an calendaristic
înaintea începerii anului universitar pentru care se acordã
bursele:
a) fondurile alocate, cu respectarea prevederilor art. 6
alin. (2);
b) specializãrile pentru care se acordã burse;
c) categoriile de cheltuieli care se suportã din bursã;
d) cuantumul bursei, diferenþiat în funcþie de þarã ºi de
instituþia de învãþãmânt superior.
Art. 8. Ñ (1) Bursa se acordã în numele Guvernului
României, iar derularea operaþiunilor aferente bursei se
realizeazã de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
împreunã cu un partener de implementare, care poate fi,
dupã caz, o instituþie bancarã internaþionalã selectatã de
cãtre minister, în condiþiile legii, sau o organizaþie
internaþionalã interguvernamentalã, pe baza unui acord
încheiat cu România sau cu autoritãþile române
competente.
(2) Sumele aferente programului de acordare a burselor,
inclusiv avansul, se alocã partenerului de implementare în
condiþiile legii.
(3) Comisioanele ºi celelalte cheltuieli efectuate de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii sau de partenerul de
implementare, ca urmare a efectuãrii operaþiunilor
determinate de acordarea bursei, se includ în bugetul
programului ºi se suportã din sumele alocate de la bugetul
de stat.
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(4) În baza contractului încheiat cu Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii, partenerul de implementare efectueazã
operaþiunile de încasãri ºi plãþi aferente derulãrii bursei,
încheie contracte cu beneficiarii, urmãreºte ducerea la
îndeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv în privinþa
efectuãrii de cãtre aceºtia, ulterior definitivãrii studiilor, a
activitãþii în cadrul instituþiilor publice, regiilor autonome,
agenþilor economici cu capital majoritar de stat ºi al
structurilor sau organismelor internaþionale.
Art. 9. Ñ Bursa se plãteºte din fondurile prevãzute în
bugetul de stat, la începutul fiecãrei perioade universitare Ñ
trimestru, semestru Ñ, pe baza facturilor pro forma emise
de instituþiile de învãþãmânt acceptante.
Art. 10. Ñ Beneficiarii încheie cu partenerul de
implementare un contract, al cãrui model se stabileºte prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Prin
contract beneficiarii se obligã:
a) sã menþinã pe toatã durata studiilor un nivel minim
de performanþã echivalent calificativului ”BineÒ;
b) sã revinã în þarã, la sfârºitul bursei, ºi sã desfãºoare
activitate o perioadã minimã, stabilitã în funcþie de durata
studiilor ºi de cuantumul bursei, prin hotãrâre a Guvernului,
în cadrul unei instituþii publice, al regiilor autonome ºi
agenþilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul
unor structuri sau organisme internaþionale, în calitate de
reprezentant al statului român.
Art. 11. Ñ (1) În cazul nerespectãrii clauzelor
contractuale, beneficiarul restituie partenerului de
implementare sumele acordate, precum ºi penalizãrile ºi
dobânzile stabilite prin contract.
(2) La rândul sãu, partenerul de implementare vireazã
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, în vederea restituirii
cãtre bugetul de stat, fondurile aferente obligaþiilor
nerespectate de beneficiari ºi recuperate de la aceºtia.
(3) Pentru cazul neexecutãrii de cãtre beneficiarul bursei
a obligaþiilor prevãzute în contractul încheiat cu partenerul
de implementare, alãturi de beneficiar se obligã solidar
3 garanþi, la plata lunarã a 50% din venitul net pânã la
concurenþa sumei totale acordate de la bugetul de stat,
precum ºi a penalitãþilor ºi dobânzilor stabilite prin contract.
Nu pot fi acceptaþi garanþi al cãror venit se situeazã sub
nivelul salariului mediu pe economie.
Art. 12. Ñ Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii împreunã cu
Ministerul Afacerilor Externe comunicã oficiilor consulare ºi
reprezentanþelor diplomatice ale României din strãinãtate,
precum ºi universitãþilor strãine acceptante lista nominalã a
beneficiarilor bursei, precum ºi condiþiile de acordare a
acesteia.
Art. 13. Ñ (1) Instituþiile publice, regiile autonome,
agenþii economici ºi structurile sau organismele
internaþionale prevãzute la art. 10 lit. b), în care îºi pot
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desfãºura activitatea beneficiarii, se stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Încadrarea pe posturile vacante din instituþiile
publice, regiile autonome, agenþii economici ºi structurile
sau organismele internaþionale prevãzute la alin. (1) se
face prin derogare de la prevederile legale referitoare la
încadrarea pe post, pe bazã de concurs sau examen,
aplicabile funcþionarilor publici ºi personalului contractual.
Prin derogare de la aceleaºi prevederi, Guvernul va
încadra beneficiarii în poziþii de conducere sau de
rãspundere, cu condiþia îndeplinirii criteriilor de performanþã
prevãzute în fiºa postului.
(3) Posturile vacante existente la instituþiile publice,
regiile autonome, agenþii economici ºi structurile sau
organismele internaþionale prevãzute la alin. (1) se solicitã
de cãtre Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici, Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, respectiv de
cãtre Ministerul Afacerilor Externe, se centralizeazã ºi se
transmit Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii pentru a fi puse
la dispoziþie Comisiei.
(4) Repartizarea beneficiarilor se face de cãtre Comisie
în funcþie de posturile vacante existente la instituþiile
publice, regiile autonome, agenþii economici ºi structurile
sau organismele internaþionale prevãzute la alin. (1), pe
baza opþiunilor formulate de beneficiari ºi a specializãrilor
dobândite, potrivit unei proceduri stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 14. Ñ În termen de 60 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi
Ministerul Afacerilor Externe vor supune spre adoptare
Guvernului proiectul de hotãrâre pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prezentei legi, prin care se
stabilesc:
a) structura, componenþa, atribuþiile, organizarea ºi
funcþionarea Comisiei;
b) metodologia de organizare ºi desfãºurare a
concursului naþional;
c) fondurile alocate acestei burse;
d) cuantumul maxim al bursei, în funcþie de þarã ºi de
instituþia de învãþãmânt;
e) modelul contractului care se încheie între beneficiar
ºi partenerul de implementare care acþioneazã în numele
Guvernului;
f) instituþiile publice, regiile autonome, agenþii economici
ºi structurile sau organismele internaþionale prevãzute la
art. 10 lit. b), în care îºi vor desfãºura activitatea
beneficiarii, ºi perioada în care îºi vor desfãºura activitatea;
g) procedura de repartizare prevãzutã la art. 13 alin. (4).

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 157.
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ANEXÃ
DOMENIILE

pentru care se acordã bursa specialã ”Guvernul RomânieiÒ
8. Educaþie
9. Agriculturã, agronomie
10. Apãrare naþionalã, ordine publicã
11. Sociologie.
B. Domenii pentru care se acordã bursa specialã
”Guvernul RomânieiÒ pentru studii doctorale
1. Economie
2. Drept
3. Studii europene*)
4. Administraþie publicã
5. Diplomaþie, studii politice, relaþii internaþionale
6. Apãrare naþionalã, ordine publicã.

A. Domenii pentru care se acordã bursa specialã
”Guvernul RomânieiÒ pentru studii universitare ºi de master
1. Economie (management, finanþe etc.)
2. Drept*)
3. Studii europene*)
4. Relaþii publice, comunicare
5. Administraþie publicã
6. Diplomaþie, studii politice, relaþii internaþionale
7. Inginerie: energie, protecþia mediului, chimie sau
petrochimie, inginerie economicã, construcþii, transporturi,
inginerie industrialã sau producþie, tehnologia informaþiei,
comunicaþii

*) Doar în universitãþile din statele membre ale Uniunii Europene ºi Spaþiului Economic European.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind instituirea bursei speciale ”Guvernul RomânieiÒ
pentru formarea managerilor din sectorul public
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind instituirea
bursei speciale ”Guvernul RomânieiÒ pentru formarea

managerilor din sectorul public ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 mai 2004.
Nr. 315.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea,
comercializarea ºi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 11
din 22 ianuarie 2004 privind producerea, comercializarea ºi
utilizarea materialelor forestiere de reproducere, adoptatã în
temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 559/2003 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din
30 ianuarie 2004, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Prevederile prezentei ordonanþe se referã la
producerea, comercializarea ºi utilizarea materialelor
forestiere de reproducere destinate scopurilor forestiere.Ò

2. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivã a literei B
ºi litera b) vor avea urmãtorul cuprins:
”B. material de bazã Ñ sursa din care se obþin
materialele forestiere de reproducere. Acesta este constituit
din:
..........................................................................................
b) arboret Ñ o diviziune a fondului forestier în suprafaþã
de minimum 0,25 ha, omogenã din punct de vedere
staþional, biometric, funcþional, care realizeazã un mediu
specific diferit de cel din afara acestuia ºi care reclamã
aceleaºi mãsuri de gospodãrire;Ò

