ANEXĂ la O.M.E.N. nr. 443/18.08.2014
METODOLOGIE
privind organizarea și desfășurarea concursului național pentru acordarea
burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală
„Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma și
„Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția

CAP. I Dispoziții generale
ART. 1 Prezenta metodologie cuprinde dispoziții referitoare la organizarea și
desfășurarea concursului național pentru acordarea burselor de cercetare și formare
postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma și
„Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția, prevăzute în
Hotărârea Guvernului nr. 101/2002 privind instituirea burselor de cercetare și formare
postuniversitară și postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma și
„Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția, cu
modificările ulterioare, precum și dispoziții referitoare la condițiile financiare privind
efectuarea stagiului în străinătate și decontarea cheltuielilor asigurate de Ministerul Educației
Naționale, prin Agenția de Credite și Burse de Studii.
ART. 2 (1) Bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan”
și „Nicolae Iorga” se acordă pentru o perioadă de minimum 2 luni consecutive și maximum 2
ani universitari consecutivi, totalizând până la 200 de luni de bursă anual, cu încadrarea în
bugetul alocat pentru acest scop și în numărul de locuri de cazare disponibile la Accademia di
Romania din Roma și la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția.
(2) Bursele se acordă pentru următoarele domenii: istorie și științe sociale, arheologie,
arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică și modernă, istoria artei și arhitectură, literatură
și studii literare, arte, științe economice și științe exacte.
ART. 3 (1) Bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile
Pârvan” și „Nicolae Iorga” sunt finanțate de Ministerul Educației Naționale din alocații de la
bugetul de stat.
(2) Cuantumul burselor se stabilește anual, prin ordin al ministrului educației
naționale, fără a putea scădea sub echivalentul în lei a 500 euro lunar și fără a putea depăși
echivalentul în lei a 800 euro lunar.
(3) Bursa lunară, în valută, este destinată asigurării cheltuielilor de întreținere în
perioada stagiului de studii în străinătate (transport internațional, hrană, procurare de cărți și
rechizite, asigurarea unor cheltuieli mărunte uzuale și, eventual, plata unor taxe școlare).
(4) Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di
Romania din Roma și la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția și
utilizarea spațiului de studiu și cercetare al celor două instituții.
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CAP. II Organizarea și desfășurarea concursului național
Instituția care organizează concursul și modalitatea de lansare publică a ofertei de burse
ART. 4 (1) Ministerul Educației Naționale, prin Agenția de Credite și Burse de Studii,
organizează concursul național pentru acordarea burselor de cercetare și formare
postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga”.
(2) Ministerul Educației Naționale, prin Agenția de Credite și Burse de Studii,
lansează public oferta de burse prin următoarele modalități de comunicare: afișarea la sediul
Agenției de Credite și Burse de Studii, transmiterea ofertei către rectoratele instituțiilor de
învățământ superior de stat și particular acreditate, prin mijloacele de comunicare în masă,
precum și prin publicarea pe site-ul www.roburse.ro
Calendarul de desfășurare a concursului
ART. 5 (1) Calendarul de desfășurare a concursului național se stabilește prin ordin al
ministrului educației naționale și se face public prin modalitățile de comunicare menționate la
art. 4 alin. (2).
(2) Concursul de burse se desfășoară în două sesiuni, în funcție de gradul de ocupare a
locurilor rezultate din lunile de bursă prevăzute la art. 2 alin. (1): prima sesiune până la
sfârșitul lunii mai, a doua sesiune până la sfârșitul lunii decembrie.
(3) Concursul de burse se dă publicității până la sfârșitul lunii februarie, pentru prima
sesiune, respectiv septembrie, pentru a doua sesiune.
Condițiile de înscriere și participare la concursul național pentru acordarea burselor
ART. 6 La concursul național pentru bursele de cercetare și formare postuniversitară
și postdoctorală „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga” au dreptul să se înscrie persoanele care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România;
b) provin din instituții de învățământ acreditate din România/instituții de profil din România,
sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licentă sau echivalentă și/sau studii
universitare de masterat și/sau studii aprofundate și au, după caz, una din următoarele calități:
• studenți la programele de masterat/cursanți la studii aprofundate, la învățământul de zi;
• doctoranzi în instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România;
• doctori în științe/artă cu diplomă obținută în țară sau străinătate;
• artiști consacrați:
• cadre didactice titulare în instituții de învățământ de stat sau particular acreditate, din
rețeaua Ministerului Educației Naționale;
• cercetători în institute de cercetare din rețeaua Ministerului Educației Naționale;
• membri ai Uniunii Artistilor Plastici;
c) au cunoștințe de limba italiană cel puțin de nivel mediu (scris, citit, conversație) și, de
asemenea, fac dovada cunoașterii unei limbi străine de circulație internațională;
d) fac dovada obținerii acceptului de coordonare a proiectului pe durata stagiului de
cercetare/formare, din partea unui profesor român /profesor din Italia specialist în domeniul în
care se solicită bursa.
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ART. 7 (1) Înscrierea candidaților la concursul național se realizează prin întocmirea
și depunerea unui singur dosar de candidatură la Registratura A.C.B.S., până la termenul
limită prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului.
(2) Depunerea dosarului de candidatură se face fie personal, fie prin poștă cu
confirmare de primire sau prin curier.
(3) Data înscrierii la concurs se consideră data înregistrării la Registratura A.C.B.S.,
pentru dosarele depuse personal sau prin curier, și data poștei, pentru cele transmise prin
poștă.
(4) Dosarele de candidatură primite sau trimise după termenul limită prevăzut în
calendarul de desfășurare a concursului nu vor fi evaluate.
Conținutul dosarului de candidatură
ART. 8 (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente
redactate în limba română:
a) formular-tip de înscriere la concurs;
b) curriculum vitae;
c) copie buletin de identitate/carte de identitate;
d) proiect de cercetare și/sau creație artistică cu tema din domeniile prevăzute la art. 2 alin.
(2), aprobat de coordonatorul din România sau Italia, după caz, care să justifice, în 2-10
pagini, activitatea bursierului în perioada stagiului, pentru care se solicită bursa; proiectul de
cercetare și/sau creație artistică trebuie să conțină: motivație, justificare; obiective clare,
precise; fezabilitate; mod de valorificare a rezultatelor; mod de diseminare a cunoștințelor
dobândite; concordanța cu lucrările elaborate anterior; încadrare și validare în programul de
studiu;
e) acordul conducerii instituției de învățământ acreditate din România/instituției de profil din
România unde își desfășoară activitatea, pentru candidatura la bursa de cercetare și formare
postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan" sau „Nicolae Iorga";
f) recomandări din partea a 2 profesori universitari sau a două personalități din domeniul
bursei solicitate;
g) lista de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării); lista de
lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea
paginilor); lista de cărți publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) și/sau traduceri
de carte, în calitate de unic autor sau coautor; se anexează copii ale lucrărilor reprezentative;
în domeniul artistic, se vor asimila activitățile specifice; se anexează lucrări reprezentative
privind activitățile științifice/artistice;
h) copii autentificate de notarul public ale actelor de studii: diplome (licență, studii
aprofundate, masterat, doctorat), foi matricole, situații școlare, după caz, alte certificate de
specialitate/diplome;
i) atestat sau certificat de cunoaștere a limbii italiene cel puțin de nivel mediu (scris, citit,
conversație), precum și a unei limbi de circulație internațională;
j) adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este
declarată aptă pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate;
k) adeverință eliberată de către instituția de învățământ acreditată din România/ instituția de
profil din România de unde provine și care atestă calitatea candidatului, în conformitate cu
condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6 lit. b.;
l) copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
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m) copia chitanței privind plata taxei pentru procesarea dosarului de înscriere la concurs.
(2) Toate filele din dosarul de candidatură vor fi îndosariate sau legate, fiind
numerotate în ordine, începând cu numărul 1 de pe prima pagină a formularului de înscriere la
concurs.
ART. 9 Dosarele de candidatură se depun la sediul Agenției de Credite și Burse de
Studii (București, str. Caransebeș, nr. 1, etaj 7, sector 1), intrând în gestiunea acesteia și nu se
returnează candidatului, indiferent de rezultatul concursului.
Activitatea și obligațiile bursierilor. Evaluarea stagiului
ART. 10 (1) Activitatea de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală la
Accademia di Romania din Roma și la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din
Veneția se va desfășura conform programului de cercetare sau formare postuniversitară și
postdoctorală, prevăzut în proiectul în temeiul căruia au fost selectionați bursierii.
(2) În perioada stagiului, bursierii, indiferent de profilul științific sau artistic, au
următoarele obligații generale:
a) să participe săptămânal, pe durata bursei, la seminarul instituit la Accademia di
Romania din Roma și la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția;
b) să facă o prezentare de o oră a unei lucrări de cercetare/artistice în cadrul
seminarului;
c) să menționeze, în toate publicațiile sau cataloagele de expoziții produse pe
durata bursei sau ca urmare a acesteia, următorul text, în limba publicației: „Lucrare produsă
în timpul stagiului la Accademia di Romania din Roma, obținut cu sprijinul statului român
prin programul național de burse Vasile Pârvan”, respectiv, „Lucrare produsă în timpul
stagiului la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția, obținut cu sprijinul
statului român prin programul național de burse Nicolae Iorga”.
(3) Bursierii care au urmat stagii cuprinse între 2-5 luni au următoarea obligație
specifică, suplimentară celor de la alin. (2): să ofere instituției gazdă o lucrare originală de
cercetare de 10-30 de pagini, într-o limbă de circulație internațională, sau o operă artistică
realizată în perioada stagiului.
(4) La sfârșitul perioadei, bursierii care au urmat stagii cuprinse între 6-10 luni au
următoarele obligații suplimentare celor de la alin. (2):
a) să prezinte o expoziție personală (în cazul artiștilor) sau să susțină, la invitația
directorului instituției, o conferință publică (în cazul cercetătorilor);
b) să ofere instituției gazdă o lucrare originală de cercetare de 50 de pagini, într-o
limbă de circulație internațională, sau o operă artistică realizată în perioada stagiului.
Lucrările științifice pot fi publicate în anuarele instituțiilor.
(5) Bursierii care au urmat stagii cuprinse între 11-20 de luni au următoarele obligații
suplimentare celor de la alin. (2):
a) să organizeze 2 expoziții personale (în cazul artiștilor) sau să susțină, la
invitația directorului instituției, 2 conferințe publice (în cazul cercetătorilor);
b) să ofere instituției gazdă o lucrare originală de cercetare publicabilă, de
minimum 100 de pagini, într-o limbă de circulație internațională, sau 2 opere artistice
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realizate în perioada stagiului. Lucrările științifice pot fi publicate în anuarele instituțiilor sau
ca monografii, în colecții instituite în acest sens.
(6) Obligațile prevăzute la alin. (2)-(5) fac obiectul contractului dintre bursier și statul
român, reprezentat prin A.C.B.S.
(7) După finalizare, bursierul este obligat să se întoarcă în România și să prezinte la
Agenția de Credite și Burse de Studii documentele emise de Accademia di Romania din
Roma sau de Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția privind
îndeplinirea obligațiilor.
(8) La finalizarea stagiului de bursă în străinătate, bursierul este obligat să efectueze
decontul, acesta fiind însoțit de un raport cu privire la activitatea desfășurată în perioada
stagiului la Accademia di România din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca
Umanistica din Veneția.
(9) Activitatea bursierilor cu stagii cuprinse între 2-10 luni este evaluată, la sfîrșitul
stagiului, de Comisia științifică care decide îndeplinirea/neîndeplinirea obligațiilor
contractuale; în cazul bursierilor care au de efectuat un stagiu mai mare de un an universitar,
Comisia științifică evaluează activitatea acestora la sfîrșitul primului an de stagiu și decide,
după caz, promovarea în următorul an de stagiu sau întreruperea acestuia, iar la finalizarea
întregului stagiu (pentru cei care au maxim 20 de luni) aceasta decide
îndeplinirea/neîndeplinirea obligațiilor contractuale.
(10) După terminarea stagiului de bursă se eliberează adeverințe de absolvire, semnate
de unul din cei doi directori ai institutelor de cercetare din Italia, Accademia di Romania din
Roma sau Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția.

Etapele concursului
ART. 11 Etapele concursului național pentru acordarea bursei de cercetare și formare
postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan" și „Nicolae Iorga" sunt:
a. verificarea administrativă a dosarelor;
b. selecția candidaților de către Juriul de selecție:
i) evaluarea academică a dosarelor de candidatură pe baza criteriilor de selecție, pe categorii
de candidați, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale;
ii) intervievarea candidaților.
ART. 12 Rezultatele verificării administrative a dosarelor se comunică prin afișare la
sediul Agenției de Credite și Burse de Studii (București, str. Caransebeș nr. 1, sectorul 1) și pe
site-ul www.roburse.ro
ART. 13 (1) Nu se admit contestații decât la punctajele obținute de candidați la
evaluarea academică, care se depun la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii din
str. Caransebeș nr. 1, sectorul 1, București, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea
rezultatelor, și se soluționează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data limită de
depunere a contestațiilor.
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(2) Rezultatele interviului realizat de Juriul de selecție nu se contestă.
(3) Juriul de selecție stabilește rezultatele finale ale concursului național pentru
acordarea bursei de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan" sau
„Nicolae Iorga".
ART. 14 Candidații selectionați de Juriul de selecție devin beneficiari ai bursei de
cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan" sau „Nicolae Iorga"
numai după aprobarea ordinului nominal emis de ministrul educației naționale.

CAP. III Condiții financiare și decontarea cheltuielilor
ART. 15 (1) Pentru a pleca la studii în străinatate, bursierul trebuie să înainteze
Agenției de Credite și Burse de Studii, în scris, o cerere în care să se precizeze clar și exact:
perioada, locul și instituția la care va efectua stagiul de bursă în mod continuu și neîntrerupt;
deplasarea la studii în străinătate are loc după aprobarea cererii de plecare la studii de către
Agenția de Credite și Burse de Studii, semnarea contractului încheiat între bursier, instituția
din care provine (în calitate de beneficiar al bursei) și Ministerul Educației Naționale, prin
Agenția de Credite și Burse de Studii (în calitate de ofertant) și emiterea ordinului nominal al
ministrului educației.
(2) Bursierul are obligația de a respecta prevederile ordinului nominal al ministrului
educației naționale și clauzele contractuale.
ART. 16 Bursierul are obligația de a prezenta Ministerului Educației Naționale, prin
Agenția de Credite și Burse de Studii, o declarație pe propria răspundere, autentificată la
biroul notarului public, din care să rezulte că acesta a girat personal cu toate bunurile mobile
și imobile, prezente și viitoare, proprietatea sa, sau o declarație pe propria răspundere,
autentificată la biroul notarului public, a unei persoane care să gireze pentru acesta, în același
mod, pentru toate cheltuielile efectuate de Ministerul Educației Naționale, prin Agenția de
Credite și Burse de Studii, cu ocazia trimiterii sale la studii în străinătate, precum și o
declarație pe propria răspundere, autentificată la biroul notarului public, din care să rezulte că
bursierul se obligă, pe de o parte, să restituie Ministerului Educației Naționale, prin Agenția
de Credite și Burse de Studii, contravaloarea cheltuielilor în valută suportate de Ministerul
Educației Naționale, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, în cazul nerespectării
obligațiilor prevăzute în contractul încheiat, iar, pe de altă parte, să restituie integral
prejudiciul produs în țară sau în străinătate în perioada stagiului de studii în străinătate.
ART. 17 Sumele ce reprezintă bursa în valută, potrivit dispozițiilor H.G. nr. 101/2002,
cu modificările ulterioare, sunt acordate în tranșe, pentru maximum două luni, și transferate
fie în contul Ambasadei României din Italia, fie în conturi personale deschise la bănci din
străinătate ori în conturi de card internațional deschise în România, cu alimentare în valuta
bursei, în baza cererii aprobate de Agenția de Credite și Burse de Studii.
ART. 18 (1) Stagiul de bursă „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga” poate fi întrerupt
anual, în interes personal, pentru o perioadă totală de 15 zile lucrătoare, la cererea bursierului
nominalizat pentru o bursă mai mare de 6 luni, cu aprobarea scrisă a directorului instituției din
Roma, respectiv din Veneția. În această perioadă bursierul nu beneficiază de bursa în valută.
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(2) În situația întreruperii/renunțării la efectuarea stagiului de bursă de cercetare și
formare postuniversitară și postdoctorală în străinătate, cu excepția cazului în care se prezintă
acte doveditoare privind cauze de forță majoră (boli grave ce necesită internări, intervenții
chirurgicale, decese, dizabilități care obstrucționează atingerea scopului stagiului, calamități
naturale, situații geopolitice deosebite etc.), sumele primite de bursier, inclusiv penalități de
întârziere calculate conform legislației în vigoare, vor fi recuperate de Ministerul Educației
Naționale, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, de la bursier sau de la girant, pe calea
dreptului comun.
ART. 19 În cazul în care bursierul revine în țară în perioada aprobată prin ordin al
ministrului educației naționale privind efectuarea stagiului de bursă de cercetare și formare
postuniversitară și postdoctorală în Italia (cu excepția cazului prevăzut la art. 18 alin. 1),
Ministerul Educației Naționale, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, recuperează bursa
în valută necuvenită pentru perioada de vizită în România, conform prevederilor legale în
vigoare.
ART. 20 Cheltuielile de transport internațional sunt suportate de către bursier din
cuantumul bursei și fac obiectul decontului financiar.
ART. 21 Conform contractului, la finalizarea stagiului de bursă de cercetare și
formare postuniversitară și postdoctorală în Italia, bursierul are obligația de a se întoarce în
România și de a se prezenta, în maximum 3 zile lucrătoare de la sosirea în România, la sediul
Agenției de Credite și Burse de Studii, pentru a efectua decontarea cheltuielilor reprezentând
întreținerea în străinătate (bursa în valută).
ART. 22 Decontarea cheltuielilor de întreținere efectuate de către bursier în străinătate
(bursa în valută), asigurate de Ministerul Educației Naționale, prin Agenția de Credite și
Burse de Studii, se face în baza următoarelor documente:
a) raportul de activitate asupra stagiului de bursă în străinătate;
b) adeverință emisă de Accademia di Romania din Roma sau de Istituto Romeno di Cultura e
Ricerca Umanistica din Veneția prin care se atestă faptul că bursierul și-a îndeplinit obligațiile
c) tichetele de îmbarcare/bilete tren/bilete autocar.

7

