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Cätre: Maria-Magdalena JIANU, Director General, ACBS
De la: Luminiça MATEI, Director

General

NOTÂ

Ref: Semnarea Programului de colaborare între Ministerul Educaçiei din România
_si Ministerul $tiinçei _si Educaçiei din Republica Croaçia în domeniul educaçiei

pentru perioada 2021-2026

data de 29 noiembrie 2021, a avut loc la Bruxelles, semnarea
Programului de colaborare între Ministerul Educaçiei din România 5i Ministerul
$tiinçei si Educaçiei din Republica Croatia în domeniul educa,tiei pentru perioada
2021-2026, document ce va rämâne în vigoare pânä la 31 decembrie 2026.

Vä informäm cä în

acest context, vä înaintäm, anexat, secçiunile din Programul de colaborare
mençionat, care prezintâ interes pentru domeniul de activitate pe care îl coordonaçi.

În

Sir. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 21 405 62 DU, Fax: +40 21 405 63 00

www.edu.ro

PROGRAM DE COLABORARE
ÎNTRE
MINISTERUL EDUCATIEI DIN ROMÂNIA

si
MINISTERUL STIINTEI si EDUCATIEI
DIN REPUBLICA CROAÏIA
ÎN DOMENIUL EDUCAÏIEI
PENTRU PERIOADA
2021-2026

Ministerul Educaçiei din România si Minister… Stiinçei si Educaçiei din Republica Croaçia, (dcnumite în
continuai‘e "Pärii”).
în scopul dezvoltärii colaborârii în domeniu] învàçämântului si al unei mai bune cunoasteri reciprocc a
sistemelor de înväiämânt din cele douà Slate,

în conformitate cu prevederile Acordului privin Cola/mrarea în Domeniile Invà!âmâmului, C ul!urii .yi
Sriin(ei Îl1ÏI'€ Cuvemul României si Guvermzl Republicii Croatia. semnat la Zagreb, la 19 mali 1993,
au convenit urmâtoarele:

5

Articolul 4
(4) Panea românä va continua sâ sprijine procesul de înväiàmânt al persoanelor aparçinând comunitàiii
române din Croatia prin (rimiterea de maieriale didactice si cärçi, prin dotarea bibliotccilor scolare si
prin invitarea cadrelor didactice la cursuri de varà de limbä si literaturä românâ si prin acordarea de
burse pentru studii complete de limbâ si literaturä românà precum si pentru alte studii în domenii
semniﬁcative pentru pästrai'ea identitäçii 101“ naçionale.
Partea românâ va acorda anual. u1‘mätoai'ele:
a) pânä la douâ (2) burse de studii de 1icençâ/masterat/d0ctorat în domeniul limbà si
literaturä românà membrilor comunitàiii românc sau cetâteniior Cl‘0£l[i a câ1‘or limbâ
matemâ este limba românâ;
b) pânâ la cinci (5) burse la cursuri de vai'ä pentru profesorii apariinând minoritäçii
române din Croaçia.
de burse oferite de Partea românä poate sä creascâ, in l‘unciie de interesul
numârul
c)
manifesiat si de resursele disponibile.
(5) Partea croatâ va continua sä sprijine pi'ocesul de înväiämânt al persoanelor aparçinând minoritâçii
nagionale croate din România prin trimitei‘ea de materiale didactice si cärçi. prin dolarea bibliotecilor
scolare si prin invitarea cadrelor didactice la cursuri de varà de limbâ si literaturä croatà, si prin
acordarea de burse pentru studii complete de linibä si literaturä croatä, precum si pentru alte siudii în
domenii semniﬁcative pentru pästrarea identitâçii 101‘ naçionale. În acest scop, Panea cmatä va acorda
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domenii semniﬁcative pentru pästrarea identilàçii naiionale & crozuilm care träiesc în
România;
b) pânâ la cinci (5) burse la cursuri de varä pentru profesorii aparlinând minoritàtii
nagionale croate din România.

(l) Partea românä va acorda anna]

Articolu16

în functie de disponibilitatea resurselor. urmâtoarelc:
luni
la
bursâ. cu posibilitatea de fragmentare în perioade de minimum
a) pânä
cineisprezece (15)
trei (3) luni, pentru studençii înmatriculaçi la programe de studii în limba românä;
b) pânä la douâ (2) burse pentru paniciparea la cursurile de varä de limbâ. literaturâ. culturä si
civilizaçie românà, pentru studentii înmatricula;i la programe de studii în limba românä.
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(2) Partea croatâ va acorda anual si în funcçie de disponibilitatea resurselor. urmàtoarele:
a) pânä la douâ (2) burse cu durata de un (1) semestru pemru studençii înmatriculagi la programe
de studiu în limba croatâ.
b) pânä la doué (2) burse peut… participarea la cursurile de varä de limbëL literaturà si culturâ
croatâ pentru studentii înmatriculati la programe de studiu în limba croatâ. ce sludiazä limba
croatâ.

Articolul 10
Anexa l (Prevederi generale) si Anexa 2 (Prevederi ﬁnanciare) sunt parte integrantä a acestui Program.
Articolul 11
Prezentul Program nu exclude realizarea aller acçiuni convenite de câtre Pàrçi.
Arlicolul 12
(l) Prezentul Program va intra în vigoare la data semnârii gi va râmâne în vigoare pânä la 31 decembrie
2026.

Semnal la Bruxelles în 29 noiembrie 2021 in douä exemplare originale în limbile românâ. croatä si
englezä. mate textele fiind egal autentice. ln caz de divergenge de interpretaro va prevala textul în limba
englezä.

Pentru Ministerul Educaçiei din România

Pentru Minister… Educaçiei si $tiinçei din
Republica Croatia
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Anexa l

Prevederi generale
(1)

a) Listele nominale ale candidarilor_ împreunä cu documenlele corespunzätoare pentru tipurile
de studiu preväzute la Articolele 4 si 6. vor ﬂ trimise celeilalte pârti pânä la data de 30 mai a

anului calendaristic.
b) Acceptarea candidaçilor va fi comunicatä celeilalle Pârçi ou ce] puçin 2 luni înainte de
începerea anului academic.
c) Studiiie complete pot ﬂ precedate de un cnrs pregâtitor pentru învâ(area limbii statului
primltor.

(2) Toute persoanele acceptate la studii în conformitate cu prezentul Program sunt obligate sà respecte
legislatia internä & statului primitor, precum $i regulamentele instituçiei de înväçâmânt în care studiazà.
(4) În Completarea documentelor cu privire la studiiie absolvite si & documentelor personala cundiduLii
la bursele oferite de România, aparçinând minoritägii române din Croatia. trebuie sä prezinte () scrisoare
de recomandare fie din partea organizaçiei minoritäçii române ﬂe din partea comunitäçii lingvislice
istroromâne din Croaçia. De asemenea, candidaçii apartinând minoritârii nationale croate din România
care acceseazâ 0 bursà semestrialà trebuie sâ prezinte o scrisoare de recomandare de la organizaçia
respectivei minorità'gi din România.
(5) Recunoaçterea perioadeior de studii efectuate în statu] celeilalte Pârçi semnatare si recunouslercu
diplomelor de cätre cealaltä Parte semnatarä se va realiza în conformitate cu legislaçiu naçionalà din
Statul în care se solicitä recunoaçterea.
(6) Persoanele participante la schimburile preväzute în prelean Program beneﬁciazâ de asistemâ
medicalâ în conformitaîe cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European
si &] Consiiiului din 29 aprilie 2004 cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socialä si ale
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 a] Pariamemului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009
de stabilire & procedurii de punere în aplicare & Regulamentuiui (CE) nr. 883/2004 cu privire la
coordonarea sistemelor de securitate socialâ.

Anexa 2

Prevederi financiare
(l) Schimburile de studenti pentru studii complete sau partiale. cu exceptia cursurilor de varä. potrivit
articolelor 4 si 6, se vor realiza dupä cum urmeazâ:

Pattea românä asigurà burse care includ:
a) Studii färâ taxâ:
b) Cazare în cäminele studentesti;
c) 0 bursä lunarà în cuantumul stabilit prin reglementärile interne în vigoare:
d) Acces la cantinele studenteçti în aceleasi conditii ca studentii români;
6) Transport intem în aceleasi conditii ca si studentii români.
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Partea românä asigurâ, pentru studentii sài, cheltuielile de transport pânä la locul de destinatie si relur. 0
singurä datâ pe an.
Partea croatä asigurâ burse care includ:
a) Studii färä taxä pentru toate formele de studiu si perfectionarc prevâzute în acest Program;
b) 0 bursä lunarä în valoarea stabilitä prin decizia ministerului de resort;
c) Cazare subventionatâ în cämine studentesti;
d) Masä subventionatà în restaurante studentesti.
Partea croatà asigurä, pentru studentii sâi_ cheltuielile de transport pânâ la locul de destinatie si retur.
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