
Anexă la OMEdC nr. 5540/2005 cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

REGULAMENT 
 

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 
 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1.  Prezentul regulament cuprinde dispoziţii care reglementează modul de organizare şi 
desfăşurare a concursului naţional pentru acordarea burselor pentru stagii de  studii universitare şi 
postuniversitare în străinătate, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 697/1996, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 533/1998, precum şi prevederi referitoare la condiţiile financiare în care are 
loc efectuarea stagiului în străinătate şi decontarea cheltuielilor asigurate de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii.  

 

Art. 2. (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Agenţia de Credite şi 
Burse de Studii, 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, Tineretului şi Sportului şi din donaţii. 

(3) Finanţarea cheltuielilor de bursă se realizează în limita încasărilor provenite din valuta 
realizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi în ordinea descrescătoare a 
punctajelor obţinute, conform rezultatelor finale ale concursului.  

 

Art. 3. (1) Bursele sunt atribuite pentru stagii de studii universitare, postuniversitare şi stagii de 
cercetare postuniversitară în străinătate cu durata de 2 – 10 luni, astfel încât să totalizeze până la 600 
de luni de bursă într-un an universitar, în limita bugetului aprobat. 

(2) O persoană poate beneficia de mai multe tipuri de burse, în perioade diferite, oferite prin 
A.C.B.S., în acelaşi an universitar.  

 

Art. 4.  După finalizarea stagiului de bursă de studii în străinătate, bursierul are dreptul de 
reluare a studiilor universitare/postuniversitare întrerupte în România.  

 

Art. 5. (1) Concursul este anual şi constă în selecţia candidaţilor realizată de Consiliul Agenţiei 
de Credite şi Burse de Studii, pe baza punctajului obţinut la evaluarea candidaturilor.  

(2) Candidaţii selecţionaţi de Consiliul A.C.B.S. devin beneficiari ai burselor prin ordin 
nominal al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  

 

Art. 6. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Agenţia de Credite şi 
Burse de Studii, asigură: 

a) o bursă ce reprezintă o sumă lunară de până la 1000 de dolari SUA pe o perioadă aprobată, 
destinată acoperirii cheltuielilor de hrană, cazare, procurării de cărţi şi rechizite, unor cheltuieli 
mărunte uzuale şi, eventual, plăţii unor taxe şcolare;  

b) cheltuielile de transport internaţional până la locul de stagiu şi retur, cu avionul/trenul/alte 
mijloace de transport în comun, o singură dată în perioada stagiului; 

c) plata unui tarif suplimentar pentru bagaje de cel mult 10 kg, în afara celor incluse în costul 
biletului de avion, la începerea şi la terminarea studiilor. 

 
 



Art. 7. În cazul în care o parte din suma destinată acoperirii cheltuielilor prevăzute în articolul 
6 lit. a) este suportată de către persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin A.C.B.S., va asigura numai diferenţa de cheltuieli 
neacoperită, în limita cuantumurilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului. 

 

Art.8. (1) Cuantumul lunar, maxim, al burselor se stabileşte anual, pe ţări, după desfăşurarea 
concursului de selecţie, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului.  

(2) Persoana selecţionată beneficiază, pentru stagiul aprobat, de o bursă al cărei cuantum lunar 
este aprobat prin ordin nominal al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza 
estimării cheltuielilor de universitatea primitoare, cu încadrare în cuantumul lunar, maxim, aprobat 
pentru ţara unde studiază.  

(3) În cazul în care cheltuielile depăşesc valoarea bursei lunare aprobate, plecarea la studii se 
face cu condiţia declaraţiei pe proprie răspundere că suportă diferenţa, din surse proprii. 

 

Art.9.  Pentru acordarea bursei, Agenţia de Credite şi Burse de Studii stabileşte şi aplică 
prevederile regimului contractual al burselor de studii în străinătate, aprobate prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

 
Capitolul al II-lea 

Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional 
 
Art. 10. Lansarea publică a ofertei de burse şi a modului de organizare şi desfăşurare a 

concursului naţional pentru bursele prevăzute la art. 1 se realizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, prin intermediul mijloacelor de 
comunicare în masă, prin afişare la sediul A.C.B.S., prin transmiterea ofertei către rectoratele 
instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, inspectoratele şcolare şi către alte 
instituţii, precum şi prin publicare pe site-ul www.roburse.ro. 

 

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 
M.E.C.T.S. 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 M.E.C.T.S.; 
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 instituţiile 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 din calităţile menţionate la punctul 2. 
 



Art. 12. (1) Calendarul concursului se stabileşte anual, prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului.  

(2) Termenul limită pentru înscrierea la concurs este comunicat în timp util prin mijloacele 
prevăzute la Art. 10.  

 

Art. 13. (1) Înscrierea la concurs se face prin înregistrarea unui singur dosar de candidatură, la 
Registratura Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, Str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, Bucureşti, 
până la termenul limită anunţat.  

(2) Depunerea dosarului de candidatură se face fie personal, fie prin poştă 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, şi data poştei, pentru cele transmise prin poştă.  

(4) Dosarele de candidatură primite sau trimise după termenul limită nu vor fi evaluate.  
(5) Dosarul de candidatură intră în gestiunea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii şi nu se 

returnează candidatului, indiferent de rezultatul concursului.  
 

Art. 14. (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) Proiect de studiu/cercetare/creaţie artistică care justifică, în 2 - 10 pagini, activitatea pe 

durata stagiului pentru care se solicită bursa de studii, precum şi aplicabilitatea acestuia în România, 
după terminarea stagiului de studii în străinătate, astfel; motivaţie, justificare; obiective clare, precise; 
fezabilitate; activităţi prevăzute în vederea realizării obiectivelor; mod de valorificare a rezultatelor; 
mod de diseminare a cunoştinţelor dobândite; concordanţa cu lucrările elaborate anterior; încadrare şi 
validare în programul de studiu/cercetare; tema proiectului poate fi o dezvoltare, derivare, continuare a 
lucrării de licenţă, disertaţiei, tezei de doctorat sau poate fi o temă nouă;  

d) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de 
cercetare în străinătate, pentru care solicită bursă, stabilit de comun acord cu conducerea instituţiei din 
care provine sau pe care a absolvit-o;  

e) Acordul conducerii instituţiei privind participarea acestuia la concursul naţional pentru 
obţinerea unei burse de studii prin A.C.B.S.;  

f) Recomandări din partea a doi profesori universitari, personalităţi din domeniul în care se 
solicită bursa;  

g) Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de 
lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea 
paginilor), cărţi publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul), traduceri de carte, în calitate de 
unic autor sau coautor; se anexează copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri 
naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, 
filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.);  
Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente şi 
punctată corespunzător baremelor stabilite, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea 
punctajului alocat. 

h) Copii autentificate de notarul public ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, 
diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, master, doctorat), certificate;  

i) Atestat sau certificat de cunoaştere a unei limbi străine acceptate pentru stagiu în ţara 
respectivă;  

j) Certificat medical eliberat de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată 
aptă pentru efectuarea stagiului de studii în străinătate;  

k) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs: student, masterand, 
cursant, doctorand cu frecvenţă, cadru didactic titular, cercetător, medic rezident;  



1) Documentul privind acceptarea candidatului de instituţii de învăţământ superior sau institute 
de cercetare afiliate universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, la studii sau stagii de 
cercetare, în original;  

m) Documente privind cuantumul taxelor şcolare şi al cheltuielilor estimate de universitatea 
primitoare (hrană, cazare, cărţi, rechizite, alte cheltuieli mărunte uzuale);  

n) Copie buletin de identitate/carte de identitate;  
o) Copie certificat de naştere şi, eventual, de căsătorie; 
p) Copia chitanţei sau a ordinului de plată, prin care s-a achitat taxa pentru procesarea 

dosarului de candidatură.   
 (2) Toate filele din dosarul de candidatură vor fi îndosariate sau legate, fiind numerotate în 

ordine, începând cu numarul 1 de pe prima pagina a formularului de înscriere la concurs. 
 

Art. 15. Agenţia de Credite şi Burse de Studii gestionează dosarele de candidatură şi 
organizează concursul national pentru acordarea burselor de studii în străinătate. 

 

Art. 16. Etapele concursului pentru acordarea burselor de studii în străinatate sunt: 
1. verificarea administrativă a dosarelor; 
2. evaluarea candidaturilor: 

a) evaluarea academică a dosarelor; 
b) interviul; 

3. selectia candidaţilor de Consiliul A.C.B.S. 
 

Art. 17.(1) Rezultatele verificării administrative a dosarelor se publică pe site-ul 
www.roburse.ro. 

(2) Dosarele care nu conţin documentele prevazute la Art. 14. aliniatul 1) sunt considerate 
incomplete în etapa verificării administrative şi nu sunt supuse evaluării academice. 

 

Art. 18.(1) A.C.B.S. solicita evaluatori, cadre didactice din instituţii de învatamânt superior 
acreditate şi aprobă lista acestora. 

(2) A.C.B.S. elaborează şi aprobă conditiile de eligibilitate şi baremele unice de evaluare pe 
categorii de candidaţi: studenţi, licentiaţi fără doctorat şi licenţiaţi cu titlu de doctor, precum şi 
criteriile de selecţie. 

(3) Evaluarea academică a dosarelor are loc la sediul A.C.B.S. si este efectuată de către cel 
puţin doi evaluatori, pe baza baremelor de evaluare, pe categorii de candidaţi. 

 

Art. 19. Consiliul A.C.B.S. stabileşte politica de acordare a burselor de studii în străinatate pe 
domenii de stiinţă şi artă, în funcţie de strategia Ministerului Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi 
Sportului în domeniu. 

 

Art. 20. Selecţia candidaţilor se realizează pe baza unor criterii cadru: 
1. priorităţile de acordare a burselor în domenii de interes pentru formarea de specialişti 

români; 
2. reprezentativitatea domeniului bursei în ţara în care se solicita efectuarea stagiului de studii; 
3. rezultatele evaluării dosarului de candidatură. 
 

Art. 21. Pe baza criteriilor de evaluare, Consiliul A.C.B.S. face selecţia dosarelor de 
candidatură pentru acordarea burselor pentru studii universitare, postuniversitare sau pentru stagii de 
cercetare postuniversitară şi postdoctorală în străinătate.  
 

Art. 22. Rezultatele concursului se comunică prin afişare la sediul A.C.B.S. şi prin publicare pe 
site-ul www.roburse.ro.  
 



Art. 23. Contestaţiile privind rezultatele finale ale evaluarii candidaturilor se depun la 
Registratura Agenţiei de Credite şi Burse de Studii din str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, Bucureşti, 
în termen de 72 de ore de la comunicare şi se soluţionează de Consiliul A.C.B.S. în colaborare cu 
A.C.B.S., în termen de 10 zile lucrătoare de la data limită de depunere a contestaţiilor.  

 

 Art. 24. Consiliul A.C.B.S. stabileşte rezultatele finale ale concursului naţional.  
  
Art. 25. Consiliul A.C.B.S., în colaborare cu A.C.B.S., monitorizează valorificarea activităţii 

desfăşurate după efectuarea stagiului de bursă în străinătate, prin solicitarea de rapoarte de la 
instituţiile/universităţile beneficiare.  

  
Capitolul al III-lea 

Condiţii financiare şi decontarea cheltuielilor 
 

Art. 26.(1) Plecarea la studii în străinătate are loc la cererea bursierului, pe propria răspundere, 
după aprobarea cererii de plecare la studii şi emiterea ordinului nominal al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului.  

(2) Bursierul se obligă să respecte prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului.  

 

Art. 27. Efectuarea stagiului de studii sau de cercetare are loc în baza prevederilor ordinului 
nominal al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu condiţia încheierii unui contract 
între partea beneficiară - bursier, instituţia de învăţământ la care este angajat sau studiază şi partea 
ofertantă - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Agenţia de Credite şi Burse 
de Studii, în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor.  
 

Art. 28. Agenţia de Credite şi Burse de Studii stabileşte şi aplică prevederile regimului 
contractual al burselor de studii în străinătate, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului.  

  
Art. 29. Bursierul semnează un angajament personal prin care se obligă să returneze 

ofertantului bursei, sumele reprezentând cheltuielile efectuate de acesta din urmă, cu ocazia trimiterii 
la studii în străinătate, în cazul în care nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract şi prezintă 
declaraţia de plată din partea unui girant, ambele documente autentificate de notarul public.  

 

Art. 30. Sumele ce reprezintă bursele în USD sunt acordate în tranşe, fie prin plăţi în numerar, 
în cazul situaţiilor excepţionale şi cu aprobarea conducerii A.C.B.S., fie transferate în conturi 
personale deschise la băncile din străinătate ori conturi de card internaţional deschise în România, cu 
alimentare în dolari SUA.  
 

Art. 31. Cheltuielile de transport internaţional, cu avionul/trenul/alte mijloace de transport în 
comun, până la locul de studii şi retur, o singură dată într-un an universitar, se suportă de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin A.C.B.S., cu condiţia respectării 
legislaţiei în vigoare.  

 

Art. 32. Cheltuielile pentru asigurarea medicală şi obţinerea vizei de intrare în ţara respectivă 
sunt suportate de către bursier.  
  

Art. 33. Conform contractului, la terminarea stagiului de bursă aprobat, bursierul are obligaţia 
de a se întoarce în ţară şi de a se prezenta la sediul A.C.B.S. pentru decontarea sumelor primite în lei şi 
în valută, în termen de 3 zile.  

  



Art. 34. Decontarea cheltuielilor de întreţinere efectuate de către bursier în străinătate şi a 
cheltuielilor de transport internaţional asigurate de M.E.C.T.S., prin A.C.B.S., pe baza următoarelor 
documente:  

a) Adeverinţă, foaia matricolă şi/sau diplomă, după caz, emisă de instituţia primitoare din 
străinătate care dovedeşte următoarele: perioada studiilor efectuate în străinătate, prezenţa la studii şi 
rezultatele obţinute (note, calificative la examene, colocvii). 

 Adeverinţa, foaia matricolă şi diploma se prezintă în original, în copie xerox şi în traducere (în 
limba română) legalizată la biroul notarului public. 

În adeverinţă trebuie să se precizeze, clar şi exact, perioada în care s-a desfăşurat stagiul de 
studii în străinătate, adică data începerii şi data finalizării stagiului de studii. 

b) raport privind activitatea ştiinţifică desfăşurată în perioada stagiului de bursă;  
c) bilete, tichete de transport internaţional şi tichete de plată a suplimentului de bagaje, care 

depăşesc cu cel mult 10 kg greutatea inclusă în costul biletului de avion;  
d) paşaport, în original, şi copii ale tuturor filelor, pentru bursierii care au studiat în state care 

nu sunt membre ale Uniunii Europene.  
 

Art. 35.(1) În cazuri de forţă majoră (boli grave ce necesită spitalizare, intervenţii chirurgicale, 
decese în familie, calamităţi naturale, situaţii geopolitice deosebite etc), la cererea motivată a 
bursierului sau la propunerea Consiliului A.C.B.S., Agenţia de Credite şi Burse de Studii propune 
modificarea ordinului nominal emis de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pe baza 
actelor doveditoare.  

(2) La cererea motivată a bursierului, A.C.B.S, poate aproba amânarea decontării cheltuielilor 
până la finalizarea stagiului în străinătate, pe baza documentelor de studii, justificative, eliberate de 
instituţia primitoare.  

 

Art. 36.(1) În cazul întreruperii stagiului de studii/cercetare în străinătate aprobat prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, prin întoarcerea bursierului în România, 
M.E.C.T.S., prin A.C.B.S., va recupera de la bursier sau de la girant, conform prevederilor 
contractului, sumele în valută primite de bursier în mod necuvenit pe durata şederii acestuia în ţară.  

(2) Calculul sumelor necuvenite se face pe baza vizelor din paşaport de ieşire din, şi, respectiv, 
de intrare în România.  

 

Art. 37. În cazul în care bursierul renunţă la efectuarea stagiului sau nu îşi respectă integral 
obligaţiile stipulate în contractul încheiat cu M.E.C.T.S., prin A.C.B.S., acesta din urmă are obligaţia 
de a recupera, pe calea dreptului comun, sumele acordate cu titlu de bursă, contravaloarea cheltuielilor 
de transport internaţional, precum şi penalizările calculate conform legii.  

  
Art. 38. Consiliul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, în colaborare cu instituţia semnatară a 

contractului, monitorizează valorificarea activităţii postbursiere, prin solicitarea de rapoarte prezentate 
de instituţia beneficiară. 

 
 

 


