
P A R T E A  I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Anul 191 (XXXV) — Nr. 118 Vineri, 10 februarie 2023

S U M A R

Nr. Pagina

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

112. — Hotărâre privind aprobarea Ghidului de guvernanță

a platformei de cloud guvernamental ........................ 2–15

118. — Hotărâre privind acordarea burselor în străinătate

pentru stagii de studii universitare de masterat și de 

doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare...... 15–16

�

Rectificări .............................................................................. 16



64. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

65. Ministerul Culturii

66. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

67. Ministerul Educației

68. Ministerul Energiei

69. Ministerul Finanțelor

70. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

71. Ministerul Justiției

72. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

73. Ministerul Sănătății

74. Ministerul Sportului

75. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

76. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

77. Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

78. Secretariatul General al Guvernului

79. Societatea Română de Radiodifuziune

80. Societatea Română de Televiziune

81. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 118/10.II.2023

15

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat 

și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare

Având în vedere prevederile art. 175 și ale art. 205 alin. (10) și (11) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările

și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Ministerul Educației, prin Agenția de credite și

burse de studii, acordă anual, în condițiile legii, burse în

străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de

doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

(2) Programul de burse este finanțat de la bugetul

Ministerului Educației, din fondul valutar al ministerului constituit

potrivit prevederilor art. 206 alin. (2) din Legea educației

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

cuprins în bugetul activităților finanțate integral din venituri

proprii, precum și din donații.

Art. 2. — (1) Numărul total al lunilor de bursă acordate într-un

an calendaristic, tipurile de burse și durata stagiului unei burse

se stabilesc anual, în limita bugetului aprobat cu această

destinație, prin ordin al ministrului educației, care se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) Domeniile de interes ale României pentru care se acordă

bursele prevăzute la art. 1 alin. (1) se aprobă anual, prin ordin

al ministrului educației, care se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. 3. — (1) Selecția persoanelor care vor beneficia de burse

pentru stagiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se face prin concurs

organizat la nivel național de Ministerul Educației, prin Agenția

de credite și burse de studii.

(2) La concursul prevăzut la alin. (1) pot participa persoanele

care provin din instituțiile de învățământ superior de stat și

particulare acreditate, din institutele de cercetare din subordinea

sau din cadrul acestora, precum și din Academia Română.

Art. 4. — Bursierii care efectuează stagiile prevăzute la art. 1

alin. (1) beneficiază de:

a) o bursă lunară destinată plății unor taxe școlare și,

eventual, acoperirii cheltuielilor de hrană și cazare, în limita

cuantumurilor stabilite;

b) transport dus-întors, cu avionul, cu trenul sau cu autocarul,

din România până la locul de stagiu și retur, o singură dată pe

an universitar;

c) plata unui tarif suplimentar pentru bagaje de cel mult

32 kg, în afara celor incluse în costul biletului.

Art. 5. — (1) Cuantumul burselor se stabilește anual, pe țări,

prin ordin al ministrului educației și nu poate fi mai mic de

1.000 de euro/lună.

(2) Bursa lunară se acordă doar pentru perioada stagiului

efectiv realizat, cu prezență fizică, în străinătate.

Art. 6. — (1) Persoanele selecționate beneficiază de bursă în

străinătate numai după emiterea ordinului nominal de către

ministrul educației.

(2) Persoanele nominalizate pentru a beneficia de bursă

în străinătate au obligația semnării unui contract cu Agenția

de credite și burse de studii în care sunt stipulate drepturile

și obligațiile părților. Modelul contractului-cadru se aprobă

prin decizie a conducătorului Agenției de credite și burse de

studii.



�

R E C T I F I C Ă R I

La art. I pct. 40 din Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației

nr. 2.228/2022/3.025/2023 pentru modificarea și completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare

profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației,

cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 27 ianuarie 2023,

se fac următoarele rectificări:

— cu referire la enumerarea din cadrul art. 43

1

, în loc de:

„(...)
a) să se asigure că beneficiarii (...);
a) să se asigure, printr-o evaluare (...);
b) evaluarea prevăzută la lit. b) (...);
c) recomandarea prevăzută la lit. a), precum și documentele prevăzute la lit. c) (...)”.
se va citi:

„(...)
a) să se asigure că beneficiarii (...);
b) să se asigure, printr-o evaluare (...);
c) evaluarea prevăzută la lit. b) (...);
d) recomandarea prevăzută la lit. a), precum și documentele prevăzute la lit. c) (...)”.
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Art. 7. — În termen de maximum 30 de zile de la data intrării

în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea Agenției de credite

și burse de studii, se aprobă prin ordin al ministrului educației

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a

concursului prevăzut la art. 3 alin. (1), precum și condițiile

financiare de acordare și decontare a bursei, care se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 697/1996 privind

acordarea de burse pentru stagii de studii universitare și

postuniversitare în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 199 din 26 august 1996, cu modificările

ulterioare.
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