
 

 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

CABINETUL MINISTRULUI 
 

 

O R D I N 
 

privind modificarea Art. 11 din Anexa la Ordinul MEdC nr. 5540/28.11.2005 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare 

a concursului naţional de acordare a burselor pentru stagii 

de studii universitare şi postuniversitare în străinătate, 

instituite prin H. G. nr. 697/1996, modificată prin H. G. nr. 533/1998 
 

 În baza H.G. 1861/22.12.2005, pentru înfiinţarea Centrul Naţional pentru Burse de Studii în 
Străinătate (C.N.B.S.S.) prin reorganizarea Oficiului Naţional al Burselor de Studii în Străinătate. 
 În baza art. 4 alin. (2) din H. G. nr. 697/1996, modificată prin H. G. nr. 533/1998 privind 
acordarea de burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate, 
 În temeiul H.G. nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 

emite prezentul ordin: 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 11 din Anexa la Ordinul MEdC nr. 5540/28.11.2005 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a 
burselor pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate, instituite prin H. G. nr. 
697/1996, modificată prin H. G. nr. 533/1998, care va avea următorul cuprins: 
 „La concursul naţional prevăzut la art. 1 au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele condiţii: 
1. sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituţii de învăţământ acreditate din România şi au, după caz, următoarea calitate: 
a) studenţi la cursuri de zi; 
b) masteranzi, cursanţi la studii aprofundate forma cu frecvenţă; 
c) doctoranzi cu frecvenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, la instituţii de învăţământ 
superior organizatoare de şcoli doctorale din România; 
d) cadre didactice titulare la instituţii de învăţământ preuniversitar şi învăţământ superior de stat sau 
particular acreditate, din reţeaua MEdC; 
e) medici rezidenţi; 
f) cercetători din institute de cercetare aflate în subordinea MEdC. 
3. fac dovada acceptării de instituţii de învăţământ superior sau institute de cercetare afiliate 
universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, la studii sau stagii de cercetare; candidaţii 
fac demersuri personale, direct la instituţii din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenţie în care 
îşi exprimă dorinţa de a studia, solicitând un acord de primire la studii; participarea la concursul naţional 
are ca scop obţinerea unei finanţări pentru efectuarea stagiului de studii sau de cercetare în străinătate la 
care au fost acceptaţi. 
4. cunosc cel puţin o limbă străină acceptată pentru stagiu în ţara respectivă.” 
 

 Art. 2. Prevederile prezentului ordin se publică pe site-ul Centrului Naţional pentru Burse de 
Studii în Străinătate www.roburse.ro. 
 

 Art. 3. Centrul Naţional pentru Bursele de Studii în Străinătate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
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