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ORDIN 

 

pentru aprobarea Metodologiei 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 

 
În temeiul prevederilor H.G. 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 și completările ulterioare,    

al prevederilor H.G. nr. 1402/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, cu modificările ulterioare;  
al prevederilor OMECTS nr. 3781/10.05.2010 privind aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii;  
 în baza prevederilor H.G. nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 
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pentru învățământul superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică 

emite prezentul ordin: 
 

 

Art.1. Se aprobă Metodologia 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 prevăzut în anexă, parte integrantă a prezentului ordin.  

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă OMECTS nr. 
3089/2012 pentru aprobarea Regulamentului 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,  

Art.3. Prevederile acestui ordin se publică pe site-ul Agenţiei de Credite şi Burse de 
Studii, www.roburse.ro. 

Art.4.  Agenţia de Credite şi Burse de Studii va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
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