
 

 

 

 

 

 

 
 

♦ REPUBLICA POPULARĂ C
Ambasadei Republicii Populare Chineze în România nr. 03/16.01.2014

 
 AgenŃia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinŃă oferta de burse 
acordate în baza Adresei Ambasadei Republicii Populare Chineze în România nr. 
03/16.01.2014, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 74/16.01.2014

 
- până la 29 de burse

programe de studii postuniversitare de tip specializare
Oferta părţii chineze 
http://www.csc.edu.cn. 
 
 Concursul naŃional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naŃionale pentru bursele de 
studii în străinătate, acordate în cadrul documentelor de colaborare bilaterală sau 
oferite în mod unilateral
de Credite şi Burse de Studii
 
 INFORMAłII 
  
 InformaŃii privind bursa acordată 
China Scholarship Council
 Partea română poate asigura, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internaŃional (din Bucure
și retur) şi o sumă în valută, ca supliment la
 CandidaŃii trebuie să respecte condiŃiile impuse de partea externă 
site-ul China Scholarship Council 
studii sunt obligate să respecte legisla
instituţiei de învăţământ în care studiază.
 Candidaţii sunt sf
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel
 
 CONDIłII DE ELIGIBIL

1. candidaŃii sunt cetăŃeni români, 
2. candidaŃii provin din instituŃii de învăŃământ de stat sau particular acreditate din 

România / instituŃii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / 
institute de cercetare aflate în subordinea M.E.C.
următoarea calităţi:

a) elevi în clasa a XII
b) studenŃi la învăŃământul de zi, la studii universitare de licenŃă / de 

masterat; 
c) doctoranzi cu frecvenŃă; 
d) cadre didactice titulare;
e) medici rezidenŃi;
f) cercetători.

3. fac dovada acceptării de instituŃii de învăŃământ superior sau institute de cercetare 
afiliate universităŃilor sau structurilor academice din statul respectiv, la 
studii/stagii de cercetare, dacă este condiŃie de înscriere la con
partea externă; 

AGENAGENAGENAGENȚIAȚIAȚIAȚIA    DEDEDEDE    CREDITECREDITECREDITECREDITE
BURSEBURSEBURSEBURSE    DEDEDEDE    STUDIISTUDIISTUDIISTUDII

Nr. 
COMUNICAT de PRESĂ 

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ – burse acordate unilateral
Ambasadei Republicii Populare Chineze în România nr. 03/16.01.2014

AgenŃia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinŃă oferta de burse 
Adresei Ambasadei Republicii Populare Chineze în România nr. 

03/16.01.2014, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 74/16.01.2014, pentru anul 2016/2017:

urse pentru studii universitare de licenţă, masterat 
programe de studii postuniversitare de tip specializare. 

chineze se găsește și pe site-ul China Scholarship Council 
 

Concursul naŃional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naŃionale pentru bursele de 
studii în străinătate, acordate în cadrul documentelor de colaborare bilaterală sau 

ilateral şi Regulamentului privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei 
de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3781/2010.

nformaŃii privind bursa acordată de partea primitoare se pot găsi pe site
Council – http://www.csc.edu.cn/laihua. 

poate asigura, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internaŃional (din București până la locul de stagiu 
i retur) şi o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor.

CandidaŃii trebuie să respecte condiŃiile impuse de partea externă 
China Scholarship Council – http://www.csc.edu.cn. Toate persoanele admise la 

studii sunt obligate să respecte legislaţia internă a statului primitor 
ământ în care studiază. 

ţii sunt sfătuiţi să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 

CONDIłII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ) 
candidaŃii sunt cetăŃeni români, cu domiciliul stabil în România; 
candidaŃii provin din instituŃii de învăŃământ de stat sau particular acreditate din 
România / instituŃii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / 

itute de cercetare aflate în subordinea M.E.C.Ș. şi au, după caz, una din 
ţi: 

elevi în clasa a XII-a; 
studenŃi la învăŃământul de zi, la studii universitare de licenŃă / de 

 
doctoranzi cu frecvenŃă;  
cadre didactice titulare; 

ci rezidenŃi; 
cercetători. 

fac dovada acceptării de instituŃii de învăŃământ superior sau institute de cercetare 
afiliate universităŃilor sau structurilor academice din statul respectiv, la 
studii/stagii de cercetare, dacă este condiŃie de înscriere la con

CREDITECREDITECREDITECREDITE    ȘȘȘȘIIII        
STUDIISTUDIISTUDIISTUDII    

Nr. 1763/9.10.2015 

unilateral în baza Adresei 
Ambasadei Republicii Populare Chineze în România nr. 03/16.01.2014  

AgenŃia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinŃă oferta de burse 
Adresei Ambasadei Republicii Populare Chineze în România nr. 

, pentru anul 2016/2017: 

ă, masterat și doctorat și 

China Scholarship Council – 

Concursul naŃional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naŃionale pentru bursele de 
studii în străinătate, acordate în cadrul documentelor de colaborare bilaterală sau 

Regulamentului privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei 
, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3781/2010. 

se pot găsi pe site-ul 

poate asigura, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
ă la locul de stagiu 

bursa oferită de statul primitor. 
CandidaŃii trebuie să respecte condiŃiile impuse de partea externă – a se vedea 

Toate persoanele admise la 
statului primitor și regulamentele 

ă verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 

 
candidaŃii provin din instituŃii de învăŃământ de stat sau particular acreditate din 
România / instituŃii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / 

şi au, după caz, una din 

studenŃi la învăŃământul de zi, la studii universitare de licenŃă / de 

fac dovada acceptării de instituŃii de învăŃământ superior sau institute de cercetare 
afiliate universităŃilor sau structurilor academice din statul respectiv, la 
studii/stagii de cercetare, dacă este condiŃie de înscriere la concurs solicitată de 



  

4. candidaŃii cunosc cel puŃin o limbă străină acceptată pentru stagiu în 
respectivă.  

 
ATENłIE! 
CandidaŃii nominalizaŃi de Consiliul A.C.B.S. au obligaŃia ca la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă să
de stat şi particular acreditate din România / instituŃii organizatoare de studii 
universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea 
M.E.C.Ș. şi au, după caz, una din următ

a) studenŃi la cursuri de zi/masteranzi la cursuri de zi;
b) doctoranzi cu frecvenŃă;
c) cadre didactice titulare;
d) medici rezidenŃi;
e) cercetători.   

CandidaŃilor nominalizaŃi care nu îndeplinesc condiŃiile de mai sus, la momentul 
pentru efectuarea stagiului, nu li se întocmesc ordine nominale de deplasare şi nu 
beneficiază de finanŃare din partea statului român.
 
CONłINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ
Dosarul în limba română
1. Formular tip de înscriere la concurs pentru o b
colaborare bilaterală sau oferită în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 
2016/2017 (www.roburse.ro
2. Curriculum Vitae. 
3. Proiect de studiu/cercetare/creaŃie artistică care justifică, în 2 
activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum şi aplicabilitatea 
acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi 
structurat după cum urmează: 
- motivaŃie, justificare;  
- obiective clare, precise; 
- fezabilitate;  
- activităŃi prevăzute în vederea realizării obiectivelor; 
- mod de valorificare a rezultatelor; 
- mod de diseminare a cunoştinŃelor dobândite; 
- concordanŃa cu lucrările elaborate anterior; 
- vocabular bogat, adecvat dome
- exprimare clară, coerentă şi logică a ideilor.
4. Program de valorificare a cunoştinŃelor
cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord 
conducerea instituŃiei de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituŃiei 
rector (pentru universităŃi) sau director (pentru şcoli, licee sau institute de cercetare) 
înregistrat la registratura instituŃiei respective.
5. Acordul conducerii 
Știinţifice de unde provine candidatul, pentru obŃinerea unei burse de studii în 
străinătate, semnat de conducătorul instituŃiei 
(pentru şcoli, licee sau institute de cercetare) 
respective. 
6. Recomandări din partea a două cadre didactice, personalităŃi din domeniul în care se 
solicită bursa. 
7. Listă de lucrări comunicate în Ńară şi în străinătate (titlu
de lucrări publicate în Ńară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariŃiei, volumul, cu 
menŃionarea paginilor), cărŃi/traduceri publicate în Ńară şi în străinătate (titlul, editura, 
anul) - în calitate de unic autor sau 

candidaŃii cunosc cel puŃin o limbă străină acceptată pentru stagiu în 

CandidaŃii nominalizaŃi de Consiliul A.C.B.S. au obligaŃia ca la momentul plecării 
pentru efectuarea stagiului de bursă să facă dovada că provin din instituŃii de învăŃământ 
de stat şi particular acreditate din România / instituŃii organizatoare de studii 
universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea 

şi au, după caz, una din următoarele calităŃi: 
a) studenŃi la cursuri de zi/masteranzi la cursuri de zi; 
b) doctoranzi cu frecvenŃă; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenŃi; 

CandidaŃilor nominalizaŃi care nu îndeplinesc condiŃiile de mai sus, la momentul 
pentru efectuarea stagiului, nu li se întocmesc ordine nominale de deplasare şi nu 
beneficiază de finanŃare din partea statului român. 

CONłINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ 
Dosarul în limba română: 

de înscriere la concurs pentru o bursă acordată în cadrul acordurilor de 
colaborare bilaterală sau oferită în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 

www.roburse.ro). 

de studiu/cercetare/creaŃie artistică care justifică, în 2 
activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum şi aplicabilitatea 
acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi 
structurat după cum urmează:  

 
e, precise;  

activităŃi prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
mod de valorificare a rezultatelor;  
mod de diseminare a cunoştinŃelor dobândite;  
concordanŃa cu lucrările elaborate anterior;  
vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
exprimare clară, coerentă şi logică a ideilor. 
Program de valorificare a cunoştinŃelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de 

cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord 
conducerea instituŃiei de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituŃiei 
rector (pentru universităŃi) sau director (pentru şcoli, licee sau institute de cercetare) 
înregistrat la registratura instituŃiei respective. 

 instituŃiei din reŃeaua Ministerului EducaŃiei 
de unde provine candidatul, pentru obŃinerea unei burse de studii în 

străinătate, semnat de conducătorul instituŃiei – rector (pentru universităŃi) sau director 
cee sau institute de cercetare) – şi înregistrat la registratura instituŃiei 

din partea a două cadre didactice, personalităŃi din domeniul în care se 

comunicate în Ńară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), 
de lucrări publicate în Ńară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariŃiei, volumul, cu 
menŃionarea paginilor), cărŃi/traduceri publicate în Ńară şi în străinătate (titlul, editura, 

în calitate de unic autor sau coautor. 

candidaŃii cunosc cel puŃin o limbă străină acceptată pentru stagiu în ţara 

CandidaŃii nominalizaŃi de Consiliul A.C.B.S. au obligaŃia ca la momentul plecării 
facă dovada că provin din instituŃii de învăŃământ 

de stat şi particular acreditate din România / instituŃii organizatoare de studii 
universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea 

CandidaŃilor nominalizaŃi care nu îndeplinesc condiŃiile de mai sus, la momentul plecării 
pentru efectuarea stagiului, nu li se întocmesc ordine nominale de deplasare şi nu 

ursă acordată în cadrul acordurilor de 
colaborare bilaterală sau oferită în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 

de studiu/cercetare/creaŃie artistică care justifică, în 2 – 10 pagini, 
activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum şi aplicabilitatea 
acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi 

dobândite în timpul stagiului de studii sau de 
cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu 
conducerea instituŃiei de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituŃiei – 
rector (pentru universităŃi) sau director (pentru şcoli, licee sau institute de cercetare) – şi 

instituŃiei din reŃeaua Ministerului EducaŃiei și Cercetării 
de unde provine candidatul, pentru obŃinerea unei burse de studii în 

rector (pentru universităŃi) sau director 
şi înregistrat la registratura instituŃiei 

din partea a două cadre didactice, personalităŃi din domeniul în care se 

l, anul şi locul comunicării), 
de lucrări publicate în Ńară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariŃiei, volumul, cu 
menŃionarea paginilor), cărŃi/traduceri publicate în Ńară şi în străinătate (titlul, editura, 



  

Notă: În cazul în care candidaŃii nu au activitate ştiinŃifică/artistică etc, dovedită prin 
documente şi punctată corespunzător baremelor stabilite, dosarele se primesc şi intră în 
etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat.
8. Copii ale actelor de studii, autentificate de notarul public
şcolare, diplome (bacalaureat, licenŃă, studii aprofundate, master, doctorat), certificate 
etc., în conformitate cu baremele de evaluare academică a dosarelor.
9. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine
internaŃională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în Ńara 
respectivă. 
10. Adeverinţă medicală
este declarată aptă pentru efectuarea stagiului de studii în străinătate.
11. AdeverinŃa care atestă calitatea candidatului
12. Documentul privind acceptarea candidatului, dacă este solicitat  de partea externă.
13. Copia buletinului de identitate
14. Copia certificatului de naştere
15. Copia pașaportului (pentru 
16. Copia chitanŃei sau a ordinului de plată
dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, 
sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
Beneficiar: AgenŃia de Credite
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.
 
La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obŃinute la concursuri 
naŃionale şi internaŃionale; în domeniul artistic/
specifice (expoziŃii, filme, concerte, performanŃe naŃionale, mondiale, olimpice etc.).
 
Dosarul în limba statului primitor sau într
CandidaŃii trebuie să completeze formularul de ca
http://laihua.csc.edu.cn.
Formularul completat va fi tipărit şi se vor ataşa documentele solicitate
 

Dosarul de candidatură complet se 
prin poştă cu confirmare de primire
1, et. 7 (A.C.B.S. / Secretariat) secto

 
Calendarul desfăşurării concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură

Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la 
verificarea administrativă
Depunerea contestaŃiilor la verificarea administrativă

SoluŃionarea contestaŃiilor la verificarea administrativă

Evaluarea candidaturilor

SelecŃia candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea 
rezultatelor  

Depunerea contestaŃiilor la evaluarea candidaturilor

SoluŃionarea contestaŃiilor şi afişarea rezultatelor finale

Notă: În cazul în care candidaŃii nu au activitate ştiinŃifică/artistică etc, dovedită prin 
documente şi punctată corespunzător baremelor stabilite, dosarele se primesc şi intră în 
etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat. 

ii ale actelor de studii, autentificate de notarul public: foi matricole, situaŃii 
şcolare, diplome (bacalaureat, licenŃă, studii aprofundate, master, doctorat), certificate 
etc., în conformitate cu baremele de evaluare academică a dosarelor. 

tatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine
internaŃională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în Ńara 

ă medicală eliberat de medicul de familie care atestă faptul că perso
este declarată aptă pentru efectuarea stagiului de studii în străinătate.

AdeverinŃa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs.
12. Documentul privind acceptarea candidatului, dacă este solicitat  de partea externă.

de identitate sau a cărţii de identitate. 
de naştere şi, eventual, de căsătorie. 
(pentru ţările non U.E.). 

sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea 

Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, 
sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
Beneficiar: AgenŃia de Credite şi Burse de Studii 

CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti. 

e pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obŃinute la concursuri 
naŃionale şi internaŃionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităŃile 
specifice (expoziŃii, filme, concerte, performanŃe naŃionale, mondiale, olimpice etc.).

Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaŃie internaŃională
CandidaŃii trebuie să completeze formularul de candidatură on
http://laihua.csc.edu.cn.  
Formularul completat va fi tipărit şi se vor ataşa documentele solicitate

Dosarul de candidatură complet se depune (direct sau prin curier) sau 
prin poştă cu confirmare de primire  la Registratura A.C.B.S. din strada Caransebeş nr. 
1, et. 7 (A.C.B.S. / Secretariat) sector 1, Bucureşti, până la data de 10 martie 2016

Calendarul desfăşurării concursului:  

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 10.03.2016

administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la 
verificarea administrativă 

11-

Depunerea contestaŃiilor la verificarea administrativă 16-

SoluŃionarea contestaŃiilor la verificarea administrativă 18.03.2016

candidaturilor 21-

SelecŃia candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea 28-

Depunerea contestaŃiilor la evaluarea candidaturilor 01-

SoluŃionarea contestaŃiilor şi afişarea rezultatelor finale 06-

Notă: În cazul în care candidaŃii nu au activitate ştiinŃifică/artistică etc, dovedită prin 
documente şi punctată corespunzător baremelor stabilite, dosarele se primesc şi intră în 

: foi matricole, situaŃii 
şcolare, diplome (bacalaureat, licenŃă, studii aprofundate, master, doctorat), certificate 

 
tatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaŃie 

internaŃională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în Ńara 

care atestă faptul că persoana 
este declarată aptă pentru efectuarea stagiului de studii în străinătate. 

în anul universitar în curs. 
12. Documentul privind acceptarea candidatului, dacă este solicitat  de partea externă. 

a achitat taxa pentru procesarea 

Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, 
sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 

e pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obŃinute la concursuri 
sportiv se vor asimila activităŃile 

specifice (expoziŃii, filme, concerte, performanŃe naŃionale, mondiale, olimpice etc.). 

o limbă de circulaŃie internaŃională: 
ndidatură on-line la adresa 

Formularul completat va fi tipărit şi se vor ataşa documentele solicitate. 

(direct sau prin curier) sau se transmite 
gistratura A.C.B.S. din strada Caransebeş nr. 

10 martie 2016.  

10.03.2016 

-15.03.2016 

-17.03.2016 

18.03.2016 

-25.03.2016 

-31.03.2016 

-05.04.2016 

-11.04.2016 



  

 
NOTE:  
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfă
în funcţie de solicit
privind organizarea şi desfăşurarea concursului naŃional, vă 
ul www.roburse.ro.

2. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condi
cazare și de masă, taxele 

3. CandidaŃii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obŃinute în ur
în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul NaŃional de Recunoaştere 
şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcŃie de domeniul pentru 
care se solicită bursa.

 

 

 

Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului pot suferi modific
ţie de solicitările părţii externe. Pentru informaŃii suplimentare detaliate 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului naŃional, vă rugăm să vizitaŃi site
ul www.roburse.ro. 

Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condiţiile financiare, de 
ă, taxele școlare aparţine părţii externe. 

CandidaŃii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obŃinute în ur
în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul NaŃional de Recunoaştere 
şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcŃie de domeniul pentru 
care se solicită bursa. 

Maria – Magdalena JIANU  
Director General  
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Întocmit, 
Ecaterina Bodeanu 

Consilier 


