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CABINET MINISTRU 

 ORDIN 
 

privind aprobarea organizării și desfășurării concursurilor naționale 
pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 

alte state, pentru anul universitar 2019 - 2020 
 

În temeiul prevederilor H.G. nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare, 

al prevederilor H.G. nr. 1070/2001 privind acordarea unor burse de studiu 
lunare tinerilor români aflați la studii în străinătate,     

al prevederilor documentelor de colaborare bilaterală și ale ofertelor 
unilaterale, valabile pentru anul universitar 2019-2020, 

în baza prevederilor H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, 

 
MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

emite prezentul ordin: 
 

Art. 1.  Se aprobă organizarea și desfășurarea concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate oferite în 
baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, 
pentru anul universitar 2019 – 2020. 

 
 Art. 2. Calendarele desfășurării concursurilor naționale pentru acordarea 

burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate oferite în baza 
documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state vor fi 
stabilite de Agenția de Credite și Burse de Studii, în funcție de termenele limită de 
transmitere a dosarelor de candidatură către partea externă. 

 
Art. 3.  Programul de burse este asigurat de Ministerul Educației Naționale, 

prin Agenția de Credite și Burse de Studii, în limita bugetului aprobat. 
 
Art. 4. Prevederile acestui ordin se publică pe site-ul Agenției de Credite și 

Burse de Studii, www.roburse.ro. 
 
Art. 5. Agenția de Credite și Burse de Studii va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 
 
 

Ministru 
Valentin POPA 

 
 
Bucureşti 
Nr. 4192 
Data 27.07.2018     
 


