
 
 

 
 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

CABINETUL MINISTRULUI 
 

 

O R D I N 
 

privind aprobarea calendarului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional 

pentru acordarea burselor de studii sau cercetare/specializare în străinătate,  

oferite în mod unilateral de Elveţia, pentru anul universitar 2010 - 2011 
 
În temeiul H.G. nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării, 
În temeiul 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.1070/2001 privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflaţi la studii 

în străinătate, 
În temeiul OMEdC nr. 3250/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul OMEdC nr. 3568/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuţiile, competenţa şi 

funcţionarea Consiliului C.N.B.S.S., cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul OMEdC nr. 5541/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor naţionale pentru bursele de studii în străinătate, acordate în cadrul documentelor de colaborare 
bilaterală sau oferite în mod unilateral, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul adresei nr. P.P. SER. CH – 3003 Bem privind oferta unilaterală a Elveţiei, valabilă pentru anul 
universitar 2010-2011, 
 
 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
 

emite prezentul ordin: 
 

Art. 1. Se aprobă calendarul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru acordarea burselor 
de studii sau cercetare/specializare în străinătate, oferite în mod unilateral de Elveţia, pentru anul universitar 2010-
2011, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

ŢARA 
TERMEN 
LIMITĂ 

DOSARE 

VERIFICARE 
ADMISTRATI

VĂ 

EVALUAREA 
CANDIDATURILOR 

CONSILIU 
(NOMINALIZA

RE) 
CONTESTAŢII RĂSPUNS 

CONTESTAŢII 

1. 
Elveţia – 
ofertă 
unilaterală 

30 
octombrie      

2009 

03 
noiembrie 

2009 

04 noiembrie – 13 
noiembrie 2009 

16 – 18 
noiembrie 

2009 

19 – 23 
noiembrie 

2009 

24 – 30 
noiembrie 

2009 
 
 

Art. 2. Programul de burse este asigurat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării din alocaţii de la 
bugetul de stat acordate în limita creditelor bugetare aprobate şi din venituri extrabugetare. 
 

Art. 3. Prevederile acestui ordin se publică pe site-ul Centrului Naţional pentru Burse de Studii în 
Străinătate, www.roburse.ro.  
 

Art. 4. Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii şi Centrul Naţional pentru Burse de 
Studii în Străinătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
 

MINISTRU 

 

EMIL BOC 
 

Bucureşti 
Nr. 5630 
Data 14.10.2009 


