
 
 

 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

CABINETUL MINISTRULUI 
 

 
O R D I N 

 

de modificare a Anexei la OMEdC nr. 5540/28.11.2005 privind  

Regulamentul 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 temeiul H.G. nr. 697/1996  privind acordarea de burse pentru stagii de studii 
universitare şi postuniversitare în străinătate, modificată prin H.G. nr. 533/1998,   

În temeiul H.G. nr. 1861/2005 pentru înfiinţarea Centrului Naţional pentru Burse de 
Studii în Străinătate prin reorganizarea Oficiului Naţional al Burselor de Studii în Străinătate, 

În temeiul H.G. nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
  
 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 

emite prezentul ordin: 
 
 
 

Articol unic 
 
Anexa la OMEdC 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, se modifică conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
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Anexa la OMEdCT nr. 5966/14.11.2008 

REGULAMENT 

de organizare şi desfăşurare a 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  

 

 

Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„Art. 2. (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în 
Străinătate, lansează anual, în condiţiile legii, un program de burse pentru stagii de studii universitare, 
postuniversitare şi stagii de cercetare postuniversitară în străinătate. 
 (2) Programul de burse este asigurat din încasările provenite din valuta realizată de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi din donaţii. 
 (3) Finanţarea cheltuielilor de bursă se realizează în limita încasărilor provenite din valuta 
realizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obţinute, conform rezultatelor finale ale concursului.” 
 

Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

 „Art. 11. (1) 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/instituţii organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea MEdCT şi au, după caz, următoarea 
calitate: 
a) studenţi la studii universitare de licenţă/de masterat la învăţământul de zi; 
b) doctoranzi forma cu frecvenţă; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenţi, în perioada de rezidenţă finanţată de MEdCT; 
e) cercetători. 
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 de partea externă, pentru stagiu în ţara respectivă. 
5. au la momentul plecării la studii în străinătate, una dintre calităţile menţionate la punctul 2.” 
 

 Articolul 13 alineatul (1) şi alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„Art. 13. (1) Înscrierea la concurs se face prin înregistrarea unui singur dosar de candidatură la 
Registratura Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate din Str. Spiru Haret nr. 12, parter, 
camera 3, sector 1, Bucureşti, cod 010176, până la termenul limită anunţat.” 
 „(3) Data înscrierii la concurs se consideră data înregistrării la Registratura C.N.B.S.S., pentru 
dosarele depuse personal sau prin curier, şi data poştei, pentru cele transmise prin poştă.” 

 

Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„Art. 23. Contestaţiile privind rezultatele finale ale evaluării candidaturilor se depun la Registratura 
Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate din Str. Spiru Haret nr. 12, parter, camera 3, 
sector 1, Bucureşti, în termen de 72 de ore de la comunicare şi se soluţionează de Consiliul C.N.B.S.S. în 
colaborare cu C.N.B.S.S., în termen de 10 zile lucrătoare de la data limită de depunere a contestaţiilor.” 
 


