
 
 

   

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 baza 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 baza 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 postuniversitre 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. 

 
 
 

 
 
 

MINISTRU 
 

CRISTIAN  MIHAI  ADOMNIŢEI 
 
 
Bucureşti,        
Nr. 2662 
Data 22.11.2007 
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Anexă la Ordinul MEdCT nr. 2662/22.11.2007 
 

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 

 
 
 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”  

 

 Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„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 
C.N.B.S.S., în acelaşi an universitar.” 

 

 Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„Art. 5.(1) Concursul este anual şi constă în selecţia candidaţilor realizată de Consiliul Centrului 
Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, pe baza punctajului obţinut la evaluarea 
candidaturilor. 
(2) Candidaţii selecţionaţi de Consiliul C.N.B.S.S. devin beneficiari ai burselor prin ordin 
nominal al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.” 
 
 Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„Art. 6. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin C.N.B.S.S., 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 cărţii 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.”  

 

 Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„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 şi Tineretului, prin C.N.B.S.S., va asigura numai diferenţa de cheltuieli 
neacoperită, în limita cuantumurilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi 
tineretului.” 
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 Articolul 14 alineatul (1) litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„e) Acordul conducerii instituţiei privind participarea acestuia la concursul naţional pentru 
obţinerea unei burse de studii prin C.N.B.S.S.” 
 
  Articolul 14 alineatul (1) litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  
„l) 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;” 
 
  La articolul 14 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p) cu 
următorul cuprins: 
 
 „p) Copia chitanţei sau a ordinului de plată, prin care s-a achitat taxa pentru procesarea 
dosarului de candidatură.” 
 

Articolul 14 alineatul (2) se abrogă. 
 
 Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 16. Etapele concursului pentru acordarea burselor de studii în străinătate sunt: 
1. verificarea administrativă a dosarelor; 
2. evaluarea candidaturilor: 

a) evaluarea academică a dosarelor; 
b) interviul; 

3. selecţia candidaţilor realizată de Consiliul C.N.B.S.S.” 
 
 Articolul 18 alineatul (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
„(1) C.N.B.S.S. solicită evaluatori, cadre didactice din instituţii de învăţământ superior acreditate 
şi aprobă lista acestora.  
(2) C.N.B.S.S. elaborează şi aprobă condiţiile de eligibilitate şi baremele unice de evaluare pe 
categorii de candidaţi: studenţi, licenţiaţi fără doctorat şi licenţiaţi cu titlu de doctor, precum şi 
criteriile de selecţie.”  
 
 Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 „Art. 23. Contestaţiile privind rezultatele finale ale evaluarii candidaturilor se depun la 
Registratura MEdCT, 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.” 
 
 Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 „Art. 25. Consiliul C.N.B.S.S., în colaborare cu C.N.B.S.S., monitorizează valorificarea 
activităţii desfăşurate după efectuarea stagiului de bursă în străinătate, prin solicitarea de rapoarte 
de la instituţiile/universităţile beneficiare.”  

 

 Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„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 C.N.B.S.S., fie transferate în conturi 



 
3 

personale deschise la băncile din străinătate ori conturi de card internaţional deschise în 
România, cu alimentare în dolari S.U.A.”  
 

 Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Art.31 Cheltuielile de transport internaţional, cu avionul/trenul/alte mijloace de transport în 
comun, până la locul de stagiu şi retur, o singură dată într-un an universitar, se suportă de 
MEdCT, prin C.N.B.S.S., cu  condiţia respectării legislaţiei în vigoare.”  
 

Articolul 34 litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„a) Adeverinţă, foaie 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.”   
 

Articolul 34 litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„e) paşaport, în original, şi copii ale tuturor filelor, pentru bursierii care au studiat în state care nu 
sunt membre ale Uniunii Europene.” 


