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ORDIN 
 

privind aprobarea calendarului 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 Veneţia 
 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din H.G. nr. 1402/2009 privind înfiinŃarea, 
organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei de Credite şi Burse de Studii, cu modificările 
ulterioare, 

al 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 Veneţia, 
cu modificările și completările ulterioare,    

în baza prevederilor H.G. nr. 26/2015 privind organizarea şi funcŃionarea 
Ministerului EducaŃiei și Cercetării Știinţifice, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza O.U.G. nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraŃiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, 
 
 

MINISTRUL EDUCAłIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINŢIFICE 
emite prezentul ordin: 

 
 
Art.1. Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului naţional 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 Veneţia, pentru anul 2016, prevăzut în anexa la 
prezentul ordin. 

 Art.2. Prevederile acestui ordin se publică pe site-ul AgenŃiei de Credite şi Burse 
de Studii, www.roburse.ro. 

Art.3. AgenŃia de Credite şi Burse de Studii va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
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Anexă  

O.M.E.N.C.Ș. nr. 3095/26.01.2016 

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului naŃional pentru acordarea burselor de 

cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la 

Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di 

Cultura e Ricerca Umanistica din VeneŃia 

 

 

 

Etapele concursului naŃional Termen limită 

Depunerea dosarelor de candidatură 06.05.2016 

Verificarea administrativă şi afişarea rezultatelor  09.05.2016 – 12.05.2016 

Depunerea contestaŃiilor la verificarea administrativă 13.05.2016 

SoluŃionarea contestaŃiilor la verificarea administrativă 16.05.2016 

SelecŃia candidaŃilor de către Juriul de selecŃie 17.05.2016 - 19.05.2016 

Depunerea contestaŃiilor la evaluarea academică 20.05.2016 – 24.05.2016 

SoluŃionarea contestaŃiilor la evaluarea academică 25.05.2016 – 26.05.2016 

Afișarea rezultatelor finale 27.05.2016 

 


