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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.329/2018 

privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați 

la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, 

la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat

În temeiul art. 160, 164, art. 174 alin. (3), art. 193 alin. (7), art. 216, art. 219 alin. (2) și al art. 223 din Legea educației

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 23, 37, 40, 53 și 54 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Referatul de aprobare nr. 397/DGIU din 13.12.2022 în vederea emiterii prezentului ordin,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. I. — La articolul 1 din Ordinul ministrului educației

naționale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor

pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de

doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de

învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de

stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297

din 3 aprilie 2018, alineatul (4) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„(4) Începând cu luna ianuarie 2023, cuantumul alocat pentru

constituirea fondului de burse doctorale/lună/pe toată durata

anului universitar (12 luni)/student-doctorand este diferențiat pe

ani de studii după cum urmează:

a) 1.700 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anii I

și II de studii;

b) 1.950 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul III

de studii;

c) 1.950 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul IV

de studii doar pentru domeniile medicină, medicină dentară,

farmacie și medicină veterinară.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 22 decembrie 2022.
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A. Caracteristici generale ale dispozitivelor utilizate de

elevi și profesori în activitățile educaționale digitale/

virtuale:

1. ultraportabilitate a echipamentelor mobile (pentru

transportul facil al acestora — maximum 2 kg);

2. capacitate de stocare și arhivare a materialelor didactice,

precum și viteză de scriere/citire;

3. posibilitatea de a interconecta dispozitivele de introducere

de date cu cele de afișare prin porturi specifice: USB, USB tip C,

HDMI, dar și prin conectivitate Wi Fi de mare viteză;

4. durată de utilizare care să poată fi extinsă la nivelul unui

ciclu de învățământ, să asigure update-uri/upgrade-uri de

securitate și performanță la nivelul sistemelor de operare și să

permită eventuale reparații;

5. sisteme de operare cu cel mult o versiune în urmă față de

ultima generație lansată;

6. manual/instrucțiuni de utilizare și certificat de garanție în

limba română;

7. respectarea legislației europene în domeniul securității și

sănătății utilizatorilor.

B. Softurile educaționale preinstalate vor fi sigure,

testate în practică și vor asigura:

1. integrarea echipamentelor;

2. redactarea de text, desene, calcul tabelar, prezentări.

Introducerea și replicarea în sistem digital a simbolurilor grafice

(precum: forme geometrice, învățarea și exersarea scrisului de

mână, trigonometrie, desen, formule chimice etc.);

3. schimbul de informații pentru elevi și profesori, în timp real,

prin posibilitatea partajării ecranului pentru transmiterea datelor

și a vocii participanților la sesiunea educațională virtuală;

4. securitatea datelor și restricționarea accesului pe site-uri

cu conținut periculos sau neadecvat vârstei elevilor minori;

5. respectarea recomandării: dispozitivele să fie înrolate și

administrate, respectiv să permită rularea aplicațiilor disponibile

instituțional din cadrul pachetului gratuit de licențe Clasa

Viitorului (Google Work Space for Education și Microsoft

Office 365 A1), activitate pe numele de domeniu aflat în

proprietatea instituției educaționale.

C. În cadrul fiecărei unități de învățământ se vor asigura

următoarele:

1. securitatea dispozitivelor prin protecție împotriva virușilor

și malware;

2. dispozitive electronice speciale pentru persoanele cu

dizabilități utilizate în procesul educațional (deficiențe de auz,

vedere, cognitive, neuromotorii etc.) — tehnologii asistive

software (aplicații informatice, ca de exemplu aparatele de

comunicare pentru emisie vocală, dispozitive de generare a

vorbirii) și tehnologii asistive hardware/echipamente care au

rolul de a facilita comunicarea și de a asigura independența/

autonomia persoanelor cu dizabilități (de auz, de vedere,

neuromotorii, tulburări de neurodezvoltare sau alte tipuri de

dizabilități), după caz.

Pachetele se pot achiziționa în funcție de tipul dizabilității și

cerințele educaționale ale elevului;

3. dotarea optimă și eficientă a sălilor de clasă, laboratoarelor

de informatică, în funcție de nevoi, de specificul unității de

învățământ, de dotările deja existente la momentul viitoarelor

achiziții.


