
 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr. 1287/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REPUBLICA ARMENIA – burse acordate în baza documentului de colaborare 
bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului între Ministerul 
Educației Naționale din România și Ministerul Educației și Științei din Republica 
Armenia de cooperare în domeniul educației, pentru perioada 2018-2023 și a 
Adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene – Ministerul 
Educației Naționale nr. 2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 
742/10.07.2019: 
 
Art. 6 

a) 8 burse pentru studii superioare complete, repartizate astfel: 3 burse 
pentru licență, 4 burse pentru masterat și o bursă pentru doctorat. 
Studiile vor fi urmate în limba armeană. Beneficiarii burselor care nu 
cunosc limba de studiu, vor fi înscriși în anul pregătitor de limbă, anterior 
studiilor academice propriu-zise; 

b) 30 de luni-bursă pentru stagii de specializare care pot fi fragmentate în 
perioade de 3-10 luni/persoană. Lunile de bursă pentru stagiile de 
specializare pot fi acordate și pentru programe de studii cu predare într-
o limbă străină; 

c) 3 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură, 
cultură și civilizație, în funcție de posibilitățile financiare ale părților. 
 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare va acorda, atât pe durata studiilor superioare, cât și pe 
durata anului pregătitor de limbă: 

- o bursă lunară, în conformitate cu legislația națională; 
- scutire de la plata taxelor de școlarizare; 
- cazare gratuită în cămine studențești; 
- facilități pentru transportul intern și acces la cantinele universitare, în 

aceleași condiții ca pentru studenții proprii; 
- asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial 

endemo-epidemic, în conformitate cu legislația în vigoare în Statul primitor.  
Pentru participanții la cursurile de vară, va acorda: 
- cazare și masă gratuite; 
- scutire de la plata taxei de înscriere; 
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- asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial 
endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă; 

- program cultural ( cu excepția excursurilor ).  
Pentru doctoranzii români, în vederea susținerii tezelor de doctorat, partea 

armeană va asigura: 
- acces în căminele și cantinele studențești, în regimul studenților proprii; 
- acces la baza materială de care dispune instituția-gazdă de învățământ 

superior, în aceleași condiții ca pentru doctoranzii proprii; 
- scutire de la plata taxelor de ședere în căminele studențești; 
- asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial 

endemo-epidemic, în conformitate cu legislația în vigoare.  
Cheltuielile de transport intern în statul unde se va susține teza de doctorat vor 

fi suportate de doctorand.  

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) elevi în clasa a XII-a; 
b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/de 

masterat; 
c) doctoranzi;  
d) cadre didactice titulare; 
e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
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e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 

Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul 
limită nu vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/
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apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 
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g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională 
Candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație 

internațională, următoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
e) actele de studii, în traducere legalizată; 
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 
la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  

 
 
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 

 
Calendarul desfășurării concursului: 
 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 14.02.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

17-19.02.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 20-21.02.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 24.02.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 25.02-28.02.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

02.03-04.03.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 05.03-09.03.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 10.03-13.03.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

16.03-20.03.2020 

 
 
NOTE   
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 
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3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 
 

Director General 
Maria-Magdalena JIANU  

 
  

 
Întocmit, 
Consilier 

 Cristina BUZĂ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr.1288/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REPUBLICA AZERBAIDJAN – burse acordate în baza documentului de 
colaborare bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Înţelegerii privind colaborarea 
în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi 
Ministerul Învăţământului din Republica Azerbaidjan, semnată la Bucureşti, la 11 
octombrie 2004 și a Adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri 
Europene – Ministerul Educației Naționale nr. 2459/AS/08.07.2018, înregistrată la 
A.C.B.S. cu nr. 742/10.07.2019: 
 
Art. 5 

- 3 burse pentru studii complete universitare sau postuniversitare; persoanele 
care nu cunosc limba statului primitor vor fi înscrise la cursuri pregătitoare 
de limbă, fără plată; 

- 2 burse pentru studii de doctorat; persoanele care nu cunosc limba statului 
primitor vor fi înscrise la cursuri pregătitoare de limbă, fără plată; 

- 30 de luni de bursă pentru stagii de specializare științifică, care pot fi 
fragmentate pe o durată de 3-9 luni/persoană; înscrierea la studii este 
condiționată de necesitatea cunoașterii limbii statului primitor sau a unei 
limbi de circulație internațională: engleză, franceză, germană, rusă.   
 

Art. 6 
- 3 burse pentru participarea la cursuri de vară de limbă, literatură și 

civilizaţie.  
 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 

Pentru bursierii prevăzuți la art. 5: o bursă lunară, în conformitate cu 
legislația în vigoare, scutire de taxele școlare, acces la căminele și cantinele 
studențești, asistentă medicală de urgență în același regim cu studenții proprii și 
transportul pe teritoriul statului; 

Pentru participanții la cursurile de vară, prevăzute la art. 6: scutirea de 
taxa de studiu, cazare și masă gratuite, asistentă medicală de urgență în aceleași 
condiții ca pentru cetățenii statului său, gratuitate pentru excursiile organizate în 
cadrul programului de studii și transportul pe teritoriul statului.  
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Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) elevi în clasa a XII-a; 
b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de 

masterat; 
c) doctoranzi;  
d) cadre didactice titulare; 
e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 
Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită 
nu vor fi evaluate. 
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Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/
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15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională 
Candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație 

internațională, următoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
e) actele de studii, în traducere legalizată; 
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f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  
Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 

la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  
 
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 

 
Calendarul desfășurării concursului: 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 06.03.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

09-11.03.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 12-13.03.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 16-17.03.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 18-24.03.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

25-27.03.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 30.03-01.04.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 02-03.04.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

06.04-10.04.2020 

   
NOTE   

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 

Director General 
Maria-Magdalena JIANU  

Întocmit, 
Consilier 

Cristina BUZĂ 

http://www.mae.ro/travel-alerts


 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr.1289/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REPUBLICA BULGARIA – burse acordate în baza documentului de colaborare 
bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului de colaborare în 
domeniile învățământului, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului 
între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria și a Adresei Direcției 
Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene – Ministerul Educației Naționale 
nr. 2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 742/10.07.2019: 
 
Art. 5 

- câte 5 burse pentru studii universitare de licență ( ciclul 1), de masterat      
( ciclul 2) sau de doctorat ( ciclul 3). 

Art. 6 
- 20 luni de bursă pentru stagii de specializare postuniversitară sau 

universitară, fracționabile pe durate de la 2 la 9 luni. 
Art. 7 

- până la 10 locuri la cursurile de limbă, literatură și civilizație, pentru 
studenții și specialiștii filologi de la specializările de limbă și literatură 
bulgară din România. 
 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 

Pentru bursierii prevăzuți la art. 5 și 6: cheltuielile de școlarizare, cazare 
și masă în campusurile studențești în regimul studenților proprii, reducere la 
transportul intern, o bursă lunară și un document care atestă rezidența gratuită, în 
conformitate cu reglementările în vigoare; 

Pentru participanții la cursurile de vară, prevăzute la art. 7: taxă de 
participare, cazare și masă, în condițiile stabilite de universitățile organizatoare. 
 

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
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2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 
România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) elevi în clasa a XII-a; 
b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de 

masterat; 
c) doctoranzi;  
d) cadre didactice titulare; 
e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 
Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită 
nu vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/
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3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
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Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională 
Candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație 

internațională, următoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
e) actele de studii, în traducere legalizată; 
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 
la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 
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Calendarul desfășurării concursului pentru studii universitare de doctorat 

și pentru specializare: 
 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 20.01.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

21-23.01.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 27-28.01.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 29.01-30.01.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 31.01-07.02.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

10-12.02.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 13-17.02.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 18-20.02.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

21-26.02.2020 

   
Calendarul desfăşurării concursului pentru studii universitare de licența 

sau masterat și pentru cursuri de vară: 
 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 08.04.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

09-10.04.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 13-14.04.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 15-16.04.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 21.04-24.04.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

27-28.04.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 29.04-04.05.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 05.05-06.05.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

07.05-14.05.2020 

 
NOTE   
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 
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5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 

 

Director General  
Maria-Magdalena JIANU 

 
Întocmit, 
Consilier 

Cristina BUZĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr. 1290/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REPUBLICA CEHĂ– burse acordate în baza documentului de colaborare 
bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Înţelegerii între Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul Învăţământului, 
Tineretului şi Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul 
învăţământului pe anii 2007-2010 și a Adresei Direcției Generale Relații 
Internaționale și Afaceri Europene – Ministerul Educației Naționale nr. 
2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 742/10.07.2019: 
 
Art. 12 

- 27 luni de bursă pentru studenții, masteranzii și doctoranzii instituțiilor de 
învățământ superior de stat. Numărul total al lunilor de bursă poate fi 
împărțit în perioade cu durata de minimum 2 luni și maximum 9 luni. 

Art. 13 
- 4 locuri la cursurile de vară de studii slave din Republica Cehă. 

  
NOTĂ 
 Acceptarea la stagiu este condiționată de cunoașterea limbii cehe sau a 
unei limbi de circulație internațională - engleză sau franceză. 
 

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 
Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 
 Pentru bursierii prevăzuți la art. 12: proces de învățământ gratuit; acces 
în căminele și cantinele studențești, în aceleași condiții ca pentru cetățenii proprii.                    
 Pentru participanții la cursurile de vară, prevăzute la art. 13: taxă de 
participare; cazare, masă, proces de învățământ și excursiile aferente programului, 
în condiții de gratuitate. 
          Asistența medicală va fi acordată tuturor persoanelor în cauză, în 
conformitate cu Regulamentul Consiliului( CEE) nr. 1408/ 71 privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și 
membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității, precum și cu 
Regulamentul Consiliului( CEE) nr. 574/ 72 ce reglementează procedurile de 
implementare a Regulamentului Consiliului( CEE) nr. 1408/ 71. 
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Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de 
masterat; 

b) doctoranzi;  
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 
Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită 
nu vor fi evaluate. 
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Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/
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15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională  
Candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație 

internațională, următoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
e) actele de studii, în traducere legalizată; 
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  
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Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 
la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  
 
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 

 
Calendarul desfășurării concursului: 

    

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 14.02.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

17-19.02.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 20-21.02.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 24.02.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 25.02-28.02.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

02.03-04.03.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 05.03-09.03.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 10.03-13.03.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

16.03-20.03.2020 

 
NOTE   

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 

Director  
Cristina BEREZOVSKI 

Întocmit, 
Consilier 

Ioana ENE 

http://www.mae.ro/travel-alerts
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AGENȚIA DE CREDITE ȘI  

BURSE DE STUDII 

Nr. 1365/05.12.2019 
COMUNICAT de PRESĂ 

 

 REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ – burse acordate în baza documentului de 
colaborare bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate de partea chineză în baza 
documentului de colaborare bilaterală: 
 
- 11 burse 
Oferta părții chineze se găsește și pe site-ul China Scholarship Council – 
http://www.csc.edu.cn. 

 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 

Informații privind bursa acordată se pot găsi pe site-ul 
http://www.csc.edu.cn/studyinchina sau www.campuschina.org. 

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) elevi în clasa a XII-a; 
b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/de 

masterat; 
c) doctoranzi;  
d) cadre didactice titulare; 
e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
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ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 

Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul 
limită nu vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
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activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
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c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională 
Dosarul extern, pe care trebuie să-l depună candidații nominalizați la 

Registratura A.C.B.S., va cuprinde Formularul completat on-line care va fi tipărit 
și se vor atașa toate documentele solicitate de partea chineză pe site-ul 
http://www.csc.edu.cn. 

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 
la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  

 
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 

 
Calendarul desfășurării concursului: 
 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 17 ianuarie 2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

20 – 21 ianuarie 
2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 22 ianuarie 2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 23 ianuarie 2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 
27 – 31 ianuarie 
2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

03 februarie 2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 
04-06 februarie 
2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 
07-10 februarie 
2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

11-12 februarie 
2020 
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NOTE   
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 
 

Director General 
Maria-Magdalena JIANU  

 
  

 
Întocmit, 

Consilier Ecaterina Bodeanu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Chinese Government Scholarship Application 

Chinese Government Scholarship is now open for application. Online application and the 

corresponding application documents should be submitted to application receiving agency. For more 

information, please refer to http://www.csc.edu.cn/studyinchina or www.campuschina.org 

 

Eligibility: To be eligible, applicants must 

- be a citizen of a country other than the People’s Republic of China, and be in good health.  

- be a high school graduate under the age of 25 when applying for undergraduate programs; 

- be a bachelor’s degree holder under the age of 35 when applying for master’s programs; 

- be a master’s degree holder under the age of 40 when applying for doctoral programs; 

- be a a high school graduate (at least) under the age of 45 when applying for general scholar programs; 

- be a master’s degree holder or an associate professor (or above) under the age of 50 when applying 

for senior scholar programs. 

 

Application Documents 

a) Application Form for Chinese Government Scholarship (in Chinese or English). 

b) Copy of Passport Home Page: Applicant shall submit a clear scanned copy of his/her ordinary 

passport with validity later than March 1, 2021. If the validity of the current passport does not 

meet the requirement, please apply for a new passport before submitting the application. For 

applicants who cannot apply for passports before submitting their applications due to objective 

reasons, with the permission of dispatching authorities, they may submit scanned copy of identity 

certificates or official documents containing the applicants’ “English name, Gender, Nationality, 

Date of Birth” and other information. 

c) Notarized highest diploma: Prospective diploma winners must submit official proof of student 

status by their current school. Documents in languages other than Chinese or English must be 

attached with notarized Chinese or English translations. 

http://www.csc.edu.cn/studyinchina
http://www.campuschina.org/


d) Academic transcripts: Transcripts in languages other than Chinese or English must be attached 

with notarized Chinese or English translations. 

e) A Study Plan or Research Proposal in Chinese or English. (A minimum of 200 words for 

undergraduates, 500 words for non-degree students, and 800 words for postgraduates.) 

f) Recommendation letters: Applicants for graduate programs or senior scholar programs must submit 

two letters of recommendation in Chinese or English from professors or associate professors.  

g) Applicants for music studies are requested to submit their own works. Applicants for fine arts 

programs must submit their own works which include two sketches, two color paintings and two 

other works. 

h) Applicants under the age of 18 should submit the valid documents of their legal guardians in China. 

i) Applicants planning to stay in China for more than 6 months must submit a photocopy of the 

Foreigner Physical Examination Form completed in English (the original copy should be kept by 

the applicant. The form designed by the Chinese quarantine authority can be downloaded from 

http://www.csc.edu.cn/studyinchina or www.campuschina.org. The physical examinations must 

cover all the items listed in the Foreigner Physical Examination Form. Incomplete records or those 

without the signature of the attending physician, the official stamp of the hospital or a sealed 

photograph of the applicants are invalid. Please select the appropriate time to take physical 

examination as the result is valid for only 6 months. 

 

Please submit the following documents if applicable   

j) Pre-admission Letter from Chinese Government Scholarship universities.  

k) Language qualification certificate. e.g., HSK certificates, IELTS or TOFEL report. 

 

Reminder: All uploaded supporting documents must be clear, authentic and valid. Applicants 

are recommended to use professional device to scan the relevant documents. Applicants shall 

bear the consequences caused by unclear or unidentifiable uploaded materials. 

http://www.csc.edu.cn/studyinchina
http://www.campuschina.org/


外 国 人 体 格 检 查 表 
FOREIGNER PHYSICAL EXAMINATION FORM 

姓名 
Name 

性别 
Sex 

□ 男 Male
□ 女 Female

出生日期 
Birthday 

现在通讯地址 
Present mailing address 

国籍或地区 
Nationality 
(or Area) 

出生地
Birth 
place 

血型 
Blood type

照片 
(加盖检查单位印章)

Photo 
(Stamped Official 

Stamp) 

过去是否患有下列疾病：（每项后面请回答“否”或“是”） 
Have you ever had any of the following diseases? 

(Each item must be answered “Yes” or “No”) 

班疹  伤寒   Typhus fever  □No □Yes 
小儿麻痹症   Poliomyelitis  □No □Yes 
白    喉   Diphtheria □No □Yes 
猩  红  热   Scarlet fever   □No □Yes 
回  归  热   Relapsing fever □No □Yes 

菌    痢   Bacillary dysentery  □No □Yes 
布氏杆菌病   Brucellosis  □No □Yes 
病毒性肝炎   Viral hepatitis □No □Yes 
产褥期链球   Puerperal streptococcus infection 
菌  感  染  □No □Yes 

伤寒和付伤寒       Typhoid and paratyphoid fever     □No □Yes 
流行性脑脊髓膜炎   Epidemic cerebrospinal meningitis  □No □Yes 

是否患有下列危及公共秩序和安全的病症：(每项后面请回答“否”或“是”) 
Do you have any of the following diseases or disorders endangering the public order and security? 

(Each item must be answered “Yes” or “No”) 
毒物瘾             Toxicomania…………………………………………………□No □Yes 
精神错乱           Mental confusion……………………………………………□No □Yes 
精神病   Psychosis： 躁狂型       Manic psychosis…………………………………□No □Yes 

   妄想型   Paranoid psychosis………………………………□No □Yes 
      幻觉型      Hallucinatory……………………………………□No □Yes 

身高   厘米 
Height    CM 

体重  公斤 
Weight    Kg 

血压    毫米汞柱 
Blood pressure   mmHg 

发育情况 
Development 

营养情况 
Nourishment 

颈部 
Neck 

视力    左 L 
Vision   右 R  

矫正视力  左 L 
Corrected vision 右 R  

眼 
Eyes 

辨色力 
Colour sense 

皮肤 
Skin 

淋巴结 
Lymph nodes 

耳 
Ears 

鼻 
Nose 

扁桃体 
Tonsils 

心 
Heart 

肺 
Lungs 

腹部 
Abdomen 



脊柱 
Spine 

四肢 
Extremities

神经系统 
Nervous system 

其他所见 
Other abnormal findings 

胸部 X 线 
检查结果 

(附检查报告单) 
Chest X-ray exam 

(attached chest X-ray 
report) 

心电图 
ECG 

化验室检查 
(包括艾滋病、 

梅毒等血清学检查) 
Laboratory exam 

(attached test report of 
AIDS, Syphilis etc) 

未发现患有下列检疫传染病和危害公共健康的疾病: 
None of the following diseases of disorders found during the present examination. 

霍乱     Cholera                 性病     Venereal Disease 
黄热病  Yellow fever   肺结核  Lung tuberculosis 
鼠疫   Plague  艾滋病 AIDS 
麻风   Leprosy  精神病 Psychosis 

意  见  检查单位盖章 
Suggestion  Official Stamp 

医师签字     日期 
Signature of physician   Date 



Instructions for Chinese Government Scholarship 

Information System (CGSIS) 

-For Applicants 

Please carefully read the instructions before applying for the scholarship.  

Step 1: Visit “CSC Study in China” website and click “Scholarship Application for 

Students” at http://www.csc.edu.cn/studyinchina or http://www.campuschina.org 

Register an account through [CREATE AN ACCOUNT] and login with your account. 

Step 2: Input Personal Details. Click “Edit Personal Details” and finish inputting 

personal details by filling in all the information, verifying and saving the information. 

After the completion of this section, return to the previous page by clicking “Finish” 

and start filling in your application information. 

Step 3: Select the correct “Program Category”. 

Please select Program Category “Type A”.  

Step 4: Input the correct Agency Number. 

Your Agency Number is: 6421. 

Program Category and Agency Number are directly matched, both are mandatory for 

online application.  

After inputting agency number, the matched agency name will automatically show on 

the page. As Program Category and Agency Number are directly matched, 

application processing authorities will not receive your online application if the 

program category or agency number are not correct. 

Step 5: Input Application Information 

Next, please move on to the section of “Language Proficiency and Study Plan” and 

upload “Supporting Documents” as requested, then click “Submit” to complete the 

application. Check each part of your application carefully before submission. Please 

make sure that all the information and uploaded documents are valid and accurate. 

When applicants of “Type A” application choose the “Preferences of Institutes”, system 

will automatically match the available universities according to the selected “Student 

Category, Preferred teaching language and Major Applying for”. With any inquiry 

concerning the available majors of each university, please visit the following website. 



http://www.campuschina.org/universities/index.html 

“Catalog of Discipline Field, First-level Discipline, Specialty” is available from the 

“Help”, applicants could download the file to identify the relation between Discipline 

and Major. 

Step 6: Once submitted, amendment cannot be made on “Personal Details” and 

“Application Information”. Before the application being processed by the processing 

authorities, applicant can revoke the submitted application by clicking “Withdraw” and 

edit the application. After revoking the application, applicant must submit at second 

time after re-editing, or the application will not be processed. Once the application is 

processed, application cannot be revoked.  

Step 7: Click” Print the Application Form” and download the form. 

Step 8: Submit scholarship application under the requirements of the dispatching 

authorities (or application processing agency) 

China Scholarship Council never entrust any individual or intermediary agent to 

process Chinese government scholarship applications. Kindly remind that all applicants 

to directly submit your scholarship applications through official dispatching authorities, 

avoiding being deceived. The website below is the only official website that China 

Scholarship Council publishing Study in China information, please do not trust 

information from any other portals or sources. 

http://www.csc.edu.cn/studyinchina (http://www.campuschina.org/) 

Notes: 

Application with incorrect Agency Number will not be processed. 

Please use Firefox or Internet Explorer (11.0).  

For applicants using Internet Explorer, please close the “compatible view mode” 

function ahead of editing. 

Please fill in all application information in Chinese or English.

http://www.campuschina.org/universities/index.html
http://www.csc.edu.cn/studyinchina


 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr. 1291/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REPUBLICA ARABĂ EGIPT – burse acordate în baza documentului de 
colaborare bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului de cooperare în 
domeniile educației, culturii și alte domenii conexe între Guvernul României și 
Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la București, la 25 martie 2016 și a Adresei 
Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene – Ministerul Educației 
Naționale nr. 2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 742/10.07.2019: 
 
 
Art. 7 

- 10 burse anual pentru studii universitare de licență, masterat sau doctorat 
în orice domeniu, cu excepția specializărilor reglementate de partea 
primitoare, în funcție de locurile disponibile în instituțiile de învățământ 
superior din statul primitor și în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
Studiile se vor efectua în limba arabă sau în limba engleză. Partea egipteană 

asigură bursierilor care doresc să studieze în limba engleză, posibilitatea de a studia 
limba arabă, pe durata unui an, fără plata taxelor, în paralel cu studiile lor 
academice. 

ATENȚIE: CONDIȚIILE IMPUSE DE PARTEA EGIPTEANĂ PENTRU A BENEFICIA 
DE BURSELE OFERITE LE GĂSIȚI ÎN DOCUMENTELE ANEXATE PREZENTULUI 
COMUNICAT. 

 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 

- o bursă lunară acordată, în conformitate cu legislația în vigoare; 
- proces de învățământ gratuit și scutirea de la plata taxei de înscriere în 

universitățile de stat, conform legislației în vigoare; 
- cazare adecvată gratuită în cămine studențești, conform legislației naționale 

în vigoare; 
- acces la cantinele studențești și transport local subvenționat, conform 

legislației naționale în vigoare. 
 

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
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stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

 
  

 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 
1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de 
masterat; 

b) doctoranzi;  
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 
Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită 
nu vor fi evaluate. 
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Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/
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15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională 
 

 INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚA DOSARULUI PENTRU PARTEA 
EGIPTEANĂ LE GASIȚI ÎN DOCUMENTELE ANEXATE PREZENTULUI COMUNICAT. 
 

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la 
cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  
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 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 
 

Calendarul desfășurării concursului: 
 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 06.03.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

09-11.03.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 12-13.03.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 16-17.03.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 18-24.03.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

25-27.03.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 30.03-01.04.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 02-03.04.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

06.04-10.04.2020 

   
NOTE   
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 

 

Director   
Cristina BEREZOVSKI 

 
Întocmit, 
Consilier 

Ioana ENE 







 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

   AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr.1292/22.11.2019 
 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI – burse acordate în baza documentului de 
colaborare bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului de cooperare în 
domeniile educației, culturii, turismului și mass-media între Guvernul României și 
Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei și a Adresei Direcției Generale Relații 
Internaționale și Afaceri Europene–Ministerul Educației Naționale nr. 
2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 742/10.07.2019:  
 
Art. 1 (2) 

- 3 burse pentru studii de licență;  
- 2 burse pentru studii de masterat;  
- 2 burse pentru studii de doctorat.   

 Se acordă an pregătitor, pentru învățarea limbii părții primitoare, dacă 
este cazul.  
 Toate bursele vor fi acordate în domenii care exclud domeniul sănătate.  
 În cazul în care partea primitoare va informa cu privire la domeniile 
agreate, acestea vor fi comunicate în timp util pe site-ul www.roburse.ro  
 Condițiile pentru bursele acordate de instituțiile de învățământ superior 
vor fi stabilite de fiecare universitate, conform propriilor reguli.   
 

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 
Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare va asigura următoarele: 
a) taxele de școlarizare și de înregistrare pe perioada studiilor; 
b) cazarea pentru studenții de sex feminin și o alocație lunară pentru cazarea 
studenților de sex masculin; 
c) bursă lunară și înlesniri pentru transport, în concordanță cu legislația în vigoare; 
d) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial 
endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă. 

 

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

  
  

http://www.roburse.ro/
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CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 
a) elevi în clasa a XII-a; 
b)studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/de masterat; 
c)doctoranzi; 
d)cadre didactice titulare; 
e)medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f)cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 

Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul 
limită nu vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

http://www.roburse.ro/
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2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  

http://www.roburse.ro/
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Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională  
Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună/transmită la Registratura 

A.C.B.S. candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi: 
a) certificat de naștere, traducere legalizată; 
b) diplomele de studii și foile matricole, traducere legalizată; 
c) copia pașaportului; 
d) certificatul medical, traducere legalizată; 
e) pentru candidații la doctorat, programul detaliat al activităților pe care 

candidatul dorește să le desfășoare. 
Notă. Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 

la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele. 
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Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 
 

Calendarul desfășurării concursului: 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 16.06.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

17-22.06.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 23-24.06.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 25-26.06.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 29.06-03.07.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

06-10.07.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 13-15.07.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 16-17.07.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

20-24.07.2020 

 
NOTE   

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 

Director  
Maria-Magdalena JIANU  

Întocmit 
Consilier 

Angela TRĂISTARU 



 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr.1293/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 MONGOLIA – burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală   
 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului de cooperare în 
domeniile educației, științei și culturii între Guvernul României și Guvernul 
Mongoliei, semnat la București, la 11 octombrie 2016 și a Adresei Direcției Generale 
Relații Internaționale și Afaceri Europene – Ministerul Educației Naționale nr. 
2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 742/10.07.2019: 
 
Art. 2 

- 2 burse pentru studii universitare de licență; 
- 2 burse pentru studii universitare de masterat sau doctorat în domenii de 

interes pentru Partea trimițătoare. 
Bursele acoperă durata studiilor, în conformitate cu programele 

universitare, precum și 1 an pregătitor, pentru învățarea limbii statului Părții 
primitoare. 

 
Art. 3 

- 2 burse de 9 luni pentru studii postuniversitare și de cercetare. 
 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 

- proces de învățământ gratuit; 
- o bursă lunară acordată, în conformitate cu legislația internă în vigoare; 
- cazare gratuită în cămine și acces în cantinele studențești, în aceleași 

condiții ca pentru studenții proprii, în conformitate cu legislația internă în 
vigoare; 

- asistență medicală în conformitate cu legislația internă în vigoare, dar nu 
mai puțin de asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-
chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic.   

 
Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 

baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 
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CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 
1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) elevi în clasa a XII-a; 
b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de 

masterat; 
c) doctoranzi;  
d) cadre didactice titulare; 
e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 
Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită 
nu vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

http://www.roburse.ro/
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2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  

http://www.roburse.ro/
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Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională 
Candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație 

internațională, următoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
e) actele de studii, în traducere legalizată; 
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 
la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  
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 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 
 

Calendarul desfășurării concursului: 
 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 06.03.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

09-11.03.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 12-13.03.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 16-17.03.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 18-24.03.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

25-27.03.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 30.03-01.04.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 02-03.04.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

06.04-10.04.2020 

   
NOTE   
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 

 

Director General 
Maria-Magdalena JIANU 

 
Întocmit, 
Consilier 

Angela TRĂISTARU 



 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr.1294/22.11.2019  
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA – burse acordate în baza documentului de 
colaborare bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Protocolului de aplicare a 
Acordului de cooperare şi schimburi în domeniile culturii şi învăţământului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria și a Adresei Direcției 
Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene – Ministerul Educației Naționale 
nr. 2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 742/10.07.2019: 
 
 
Art. II 

- 5 burse pentru studii universitare complete la instituţii de învăţământ 
superior şi în instituţii cu profil tehnic, dacă condițiile de admitere cerute 
de instituțiile respective sunt îndeplinite. 

 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 

- învățământ gratuit, cazare gratuită în cămine studențești, o sumă lunară 
care să acopere costul cărților, masa la cantine studențești, cheltuielile de 
transport intern aprobate și tratamentul medical gratuit în caz de urgență 
sau îmbolnăvire subită; 

- pe timpul vacanțelor sau în cazul închiderii instituțiilor, partea primitoare 
va face aranjamentele necesare pentru hrana şi cazarea bursierilor; 

- scutirea, pe durata bursei, de la plata taxelor de viză și a permisului de 
ședere. 

 
Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 

baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 
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a) elevi în clasa a XII-a; 
b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de 

masterat; 
c) doctoranzi;  
d) cadre didactice titulare; 
e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/ 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 
Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită 
nu vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/
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aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
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Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională 
Candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație 

internațională, următoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
e) actele de studii, în traducere legalizată; 
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 
la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  
 
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 
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Calendarul desfășurării concursului: 

   

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 14.02.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

17-19.02.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 20-21.02.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 24.02.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 25.02-28.02.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

02.03-04.03.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 05.03-09.03.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 10.03-13.03.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

16.03-20.03.2020 

 
NOTE   
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 
 

Director General 
Maria-Magdalena JIANU  

 
 

Întocmit, 
Consilier 

Cristina Buză 
 



 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr. 1295/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 PALESTINA – burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală   
 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului de Implementare 
în Domeniul Educației între Ministerul Educației Naționale din România și 
Ministerul Învățământului Superior din Palestina:  
 
Art. 4 (4)  
 

- 2 burse pentru o perioada de 9 luni pentru studierea limbii arabe în 
universitățile palestiniene. 

 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare va asigura următoarele: 

a) o bursă lunară, în conformitate cu legislația națională; 
b) scutire de la plata taxelor de școlarizare; 
c) cazare gratuită în cămine studențești; 
d) facilități pentru transportul intern și acces la cantinele universitare, în 

aceleași condiții ca pentru studenții proprii; 
e) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial 

endemo-epidemic, în conformitate cu legislația în vigoare.  
  

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/de 
masterat; 

b) doctoranzi;  
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
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e) cercetători. 
3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 

de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 

Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul 
limită nu vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/
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- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
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2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 

documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 

 
Eventualele precizări referitoare la condițiile de primire la studii impuse 

de partea palestiniană, precum și la conținutul dosarului în limba statului 
primitor sau într-o limbă de circulație internațională vor fi comunicate în timp 
util pe site-ul www.roburse.ro.  
 

Calendarul desfășurării concursului: 
 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 08.04.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

09-10.04.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 13-14.04.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 15-16.04.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 21.04-24.04.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

27-28.04.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 29.04-04.05.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 05.05-06.05.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

07.05-14.05.2020 

 
 

http://www.roburse.ro/
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NOTE   
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 
 

Director  
Cristina BEREZOVSKI 

 
  

 
Întocmit, 
Consilier 

Ioana ENE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr. 1296/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REPUBLICA POLONĂ – burse acordate în baza documentului de colaborare 
bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului de aplicare a 
acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea 
în domeniile știinţei, învăţământului şi culturii, semnat la Varșovia în 20.12.2017 și a 

Adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene – Ministerul 
Educației Naționale nr. 2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 
742/10.07.2019: 
 
 
Art. 3  

- schimburi de studenţi și doctoranzi pentru studii ori alte forme de perfecționare,  
în limita anuală de 20 de luni de bursă. 

Art. 4 
- schimbul de cadre didactice universitare, pentru stagii de cercetare, pe perioade 

de cel puțin o lună, în limita anuală de 10 (zece) luni de bursă.  
Art. 5  

- 10 persoane la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație polonă 
pentru studenții la filologie poloneză, precum și pentru cadrele didactice 
universitare, specialiști în domeniul limbii și literaturii polone.  
 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte 
state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 
Pentru persoanele prevăzute la art. 3 și art. 4:  

- proces de învățământ gratuit și efectuarea programului de stagiu în instituțiile 
de învățământ superior de stat;   

- cazarea cu plată în cămine studențești și universitare, în condițiile prevăzute 
pentru cetățenii statului Părții primitoare;  

- accesul, cu plată, în măsura posibilităților, la cantina unității de învățământ 
superior. 

Pentru persoanele prevăzute la art. 5: 
- proces de învățământ gratuit; 
- cazare și masă gratuite sau bursă pentru acoperirea acestor costuri, în 

conformitate cu legislația internă; 
- suportarea cheltuielilor de călătorie pe teritoriul statului Părții primitoare, ce 

decurg din programul cursurilor. 
Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza 

H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și 
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retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita 
bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din România/ 

instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/ institute 
de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, una din următoarele 
calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de 
masterat; 

b) doctoranzi;  
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții de 
învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare de 
doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după 
caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / masterat; 
b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru 

efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de bursieri ai 
statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu 
beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 
Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită nu 
vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil 
în format electronic (www.roburse.ro);  

http://www.roburse.ro/
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2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în format 
electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea 
acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi 
structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii 
sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de 
unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat 
la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la activitățile 
didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va întreprinde 
bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat 
la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, 
volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate 
(titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită 
prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului 
alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, 
licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, 
sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 

http://www.roburse.ro/
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CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., 
care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în 
original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea copiei 
cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională 
Candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație 

internațională, următoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
e) actele de studii, în traducere legalizată; 
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la 
cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  

 
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  fiind 
ocupate de eventualele rezerve. 
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Calendarul desfășurării concursului: 
 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 14.02.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

17-19.02.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 20-21.02.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 24.02.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 25.02-28.02.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

02.03-04.03.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 05.03-09.03.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 10.03-13.03.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

16.03-20.03.2020 

   
NOTE 
   

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, 
vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea 
primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de 
la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, cazare), 
la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant 
sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții 
primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de exemplu, 
legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ 
în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de 
cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 

 
 

Director General  
Maria-Magdalena JIANU 

 
  

 
Întocmit, 
Consilier 

Angela TRĂISTARU 



 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr.1297/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REPUBLICA SERBIA – burse acordate în baza documentului de colaborare 
bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului de colaborare în 
domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul 
Federal al Republicii Iugoslavia pentru anii 1998, 1999 și 2000 și a Adresei Direcției 
Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene – Ministerul Educației Naționale 
nr. 2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 742/10.07.2019: 
 
Art. 5 

- 2 burse pentru studii universitare complete sau parțiale; 
- până la 20 de luni de bursă pentru specializare, studii postuniversitare și 

doctorat.  
Durata cea mai mare de bursă este de 9 luni, iar cea mai scurtă de 3 luni.  

Art. 6 

- Centrul Internațional de Slavistică din Belgrad va asigura anual până la 5 
burse pentru iugoslaviștii români și studenții în iugoslavistică, în vederea 
participării la Conferința slaviștilor de la Belgrad. 

Art. 9 
Pentru persoanele aparținând minorității naționale sârbe din România: 

- până la 5 persoane pentru învățământ preuniversitar; 
- până la 10 persoane pentru studii complete sau parțiale în învățământul 

superior; 
- până la 3 persoane pentru doctorat; 
- până la 20 de luni de bursă pentru specializare pe perioade de câte 3-6 luni 

fiecare.  
 

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 
Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 

- plata bursei și cazarea în cămine pentru elevi, studenți, doctoranzi și pentru   
persoanele primite la stagii de specializare, în conformitate cu 
reglementările interne în vigoare; 

- transportul intern necesitat de realizarea planului de studii; 
- asistență medicală gratuită, cu excepția bolilor cronice și a protezelor 

dentare. 
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Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 
  
CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 
 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) elevi în clasa a XII-a; 
b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de 

masterat; 
c) doctoranzi;  
d) cadre didactice titulare; 
e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 
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Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită 
nu vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/
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13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 
străinătate, dacă este cazul; 

14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională 
Candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație 

internațională, următoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
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e) actele de studii, în traducere legalizată; 
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 
la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 
 

Calendarul desfășurării concursului: 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 20.01.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

21-23.01.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 27-28.01.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 29.01-30.01.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 31.01-07.02.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

10-12.02.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 13-17.02.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 18-20.02.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

21-26.02.2020 

 
NOTE   

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 

Director General 
Maria-Magdalena JIANU 

Întocmit, 
Consilier 

Cristina BUZĂ 

http://www.mae.ro/travel-alerts


 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr.1298/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REPUBLICA SLOVACĂ – burse acordate în baza documentului de colaborare 
bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului de cooperare in 
domeniul Educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul 
Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului din Republica Slovacă pentru perioada 
2018-2022 și a Adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene 
– Ministerul Educației Naționale nr. 2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu 
nr. 742/10.07.2019: 
 

Art. 2 
- până la 25 de luni de bursă pentru studii universitare parţiale, împărţite 

în perioade de 5 până la 10 luni. Primirea la studii este condiţionată de 
cunoaşterea limbii Părţii primitoare sau a limbii engleze. 

Art. 3 
- până la 20 de luni de bursă pentru stagii de specializare şi studii, 

adresate doctoranzilor şi cadrelor didactice universitare (cercetători şi 
pedagogi). Acestea pot fi împărţite în perioade de 3 până la 10 luni. 
Primirea la studii este condiţionată de cunoaşterea limbii Părţii 
primitoare sau a limbii engleze. 

Art. 4 
- 5 burse pentru studenţi şi cadre didactice la cursurile de vară de limbă, 

literatură şi civilizaţie. 
Art. 6 – burse acordate persoanelor de naționalitate slovacă din România: 
a. burse guvernamentale de studii pentru învăţământul superior pentru 

cetăţenii români de naţionalitate slovacă, potrivit Metodologiei aprobate de 
Guvernul Republicii Slovace; 

b. cursuri de specialitate şi metodică adresate unui număr de până la 25 de 
cadre didactice din învățământul preuniversitar din România - preșcolar, primar, 
gimnazial, liceal- din instituții de învățământ cu limba de predare slovacă; 

d. până la 25 de elevi din ciclul primar şi 2 cadre didactice însoţitoare de 
naţionalitate slovacă şi până la 20 de elevi din ciclul gimnazial şi 2 cadre didactice 
însoţitoare de naţionalitate slovacă la “Şcoala în natură”; maximum 10 elevi de 
liceu şi un pedagog însoţitor de naţionalitate slovacă la cursul de limba slovacă și 
despre realitatea slovacă. 

 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
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INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 

1. Pentru art. 2 şi art. 3 (studii parţiale şi stagii de specializare): 
- învăţământ gratuit; 
- bursă lunară, în conformitate cu prevederile legale interne; 
- cazare şi masă în aceleaşi condiţii cu cele ale cetăţenilor proprii. 
2. Pentru art. 4 (cursuri de vară de limbă, literatură şi civilizaţie): 
- masa, cazarea şi plata transportului intern (care reies din programul 

oficial al cursului) şi diurnă, conform prevederilor legale interne. 
3. Pentru art. 6 : 
6.a. - condițiile financiare pentru bursierii guvernamentali, cetăţenii români 

de naţionalitate slovacă, sunt reglementate de Metodologia aprobată de Guvernul 
Republicii Slovace; 

6.b. - cheltuielile de sejur (cazare, masă, bursă) sunt suportate de partea 
slovacă; 
           6.d. - cazare gratuită şi masă completă; cheltuieli privind activitatea 
didactică şi extradidactică; cheltuieli legate de transport, conform programului 
oficial al sejurului. 
            Tuturor persoanelor care participă la schimburi în cadrul acestui program 
li se acordă asistență medical conform legislației europene.  
 
 Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) elevi în clasa a XII-a; 
b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/de 

masterat; 
c) doctoranzi;  
d) cadre didactice titulare; 
e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
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de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 

Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul 
limită nu vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/


  

 
Pagina 4 din 6 

universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 
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d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau în limba engleză 
Candidatul nominalizat va depune următoarele documente: 

a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
e) actele de studii, în traducere legalizată; 
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 
la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  

 
 
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 

 
Calendarul desfășurării concursului: 
 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 14.02.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

17-19.02.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 20-21.02.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 24.02.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 25.02-28.02.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

02.03-04.03.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 05.03-09.03.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 10.03-13.03.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

16.03-20.03.2020 

 
 
NOTE   
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
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suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 
 

Director  
Cristina BEREZOVSKI 

 
  
 

Întocmit, 
Consilier 

Angela TRĂISTARU 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr.1299/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 TURKMENISTAN – burse acordate în baza documentului de colaborare 
bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului de colaborare 
între Ministerul Educației Naționale  din România și Ministerul Învățământului din 
Turkmenistan în domeniul educației pentru perioada 2017-2022 și a Adresei 
Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene – Ministerul Educației 
Naționale nr. 2459/AS/08.07.2018, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 742/10.07.2019: 
 
Art. 3 

a) 30 burse pentru studii universitare de licență și de masterat; persoanele 
care nu cunosc limba statului primitor vor beneficia de an pregătitor de 
limbă, organizat și finanțat de Statul Primitor, conform legislației 
naționale în vigoare; 

b) 2 burse pentru studii universitare de doctorat; persoanele care nu cunosc 
limba statului primitor vor beneficia de an pregătitor de limbă, organizat 
și finanțat de Statul Primitor, conform legislației naționale în vigoare; 

c) 3 burse pentru stagii de specializare pentru profesori cu durata de până la 
o lună fiecare; persoanele care doresc să urmeze un stagiu de specializare 
conform trebuie să cunoască limba Statului Primitor sau o limba de 
circulație internațională;  

d) 3 burse pentru stagii de specializare pentru studenți cu durata de până la 3 
luni fiecare; persoanele care doresc să urmeze un stagiu de specializare 
conform trebuie să cunoască limba Statului Primitor sau o limba de 
circulație internațională; 

e) 2 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și 
civilizație. 
 
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de 
alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură, pentru persoanele nominalizate la art. 3 lit. a), 
b), c) și d), în conformitate cu legislația națională în vigoare: 

- o bursă lunară; 

- scutire de la plata taxelor școlare și a taxelor de înscriere la studii; 
- cazare gratuită în căminele studențești; 
- acces la cantinele studențești și transport local subvenționat, în același 

regim cu studenții proprii;   
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- asistență medicală în caz de urgențe medico- chirurgicale și boli cu potențial 
endemo-epidemiologic. 
Pentru participanții la cursurile de vară partea primitoare va asigura: 

scutire de la plata taxelor școlare, cazare, masă, cheltuielile pentru programul 
cultural( cu excepția excursiilor) și asistență medicală în caz de urgențe medico- 
chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemiologic, în conformitate cu legislația 
în vigoare. 

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în 
baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de 
stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, 
în limita bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din 

România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din 
România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, 
una din următoarele calități: 

a) elevi în clasa a XII-a; 
b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de 

masterat; 
c) doctoranzi;  
d) cadre didactice titulare; 
e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții 
de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare 
de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și 
au, după caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / 
masterat; 

b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării 

pentru efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de 
bursieri ai statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare 
și nu beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
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   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 
Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită 
nu vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
disponibil în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în 
format electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și 
aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în 
străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de 
studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea 
instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector 
(pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 
activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 
întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 
înregistrat la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 
apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 
străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, 
dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu 
pierderea punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome 
(bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/
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10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 
stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 
7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura 
A.C.B.S., care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – 
în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru 
conformarea copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S. 
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II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 
internațională 

Candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație 
internațională, următoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
e) actele de studii, în traducere legalizată; 
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse 
la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  
 
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  
fiind ocupate de eventualele rezerve. 

 
Calendarul desfășurării concursului: 
 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 06.03.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

09-11.03.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 12-13.03.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 16-17.03.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 18-24.03.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

25-27.03.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 30.03-01.04.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 02-03.04.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

06.04-10.04.2020 

 
NOTE   
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului 
național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de 
partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și 
de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, 
cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul 
statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport 
internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de 
exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de 
învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, 
de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 
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6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 
 

Director General 
Maria-Magdalena JIANU  

 
  

 
Întocmit, 
Consilier 

Cristina Buză 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti  
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 
www.roburse.ro 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI  
BURSE DE STUDII 

Nr.1300/22.11.2019 
 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

 REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM – burse acordate în baza documentului de 
colaborare bilaterală   

 
 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse 
pentru anul universitar 2020/2021, acordate în baza Programului  de cooperare în 
domeniile educației și formării între Ministerul Educației Naționale și Cercetării 
Științifice din România și Ministerul Educației și Formării din Republica Socialistă 

Vietnam pentru perioada 2016-2020 și a Adresei Direcției Generale Relații 
Internaționale și Afaceri Europene – Ministerul Educației Naționale nr. 
2459/AS/08.07.2019, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 742/10.07.2019: 
 
Art. 4 

- maximum 20 burse de studii complete de licență, de masterat sau doctorat. 
Persoanele nominalizate pentru burse de studii, care nu cunosc limba 

vietnameză, vor avea un curs pregătitor de limbă. Durata anului pregătitor pentru 
studii universitare de licență este de maximum un 1 an academic, iar pentru studii 
universitare de masterat, doctorat și învățământ postuniversitar, inclusiv în domeniul 
sănătate, este de cel puțin 6 luni. 
  
Art. 5  

- până la 9 luni-bursă la cursurile de specializare și de cercetare, în instituții de 
învățământ superior acreditate. 
Persoanele nominalizate pentru stagii de specializare și de cercetare pot urma 

cursuri într-una din limbile de circulație internațională( engleză sau franceză), doar 
după ce au primit acordul scris al instituției gazdă. 
 

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform 
Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru 
acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, 
oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte 
state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin 
O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016. 
  

INFORMAȚII 
 Partea primitoare asigură: 

- bursă lunară, în conformitate cu legislația internă în vigoare;  
- scutire de taxe de școlarizare; 
- asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu 

potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare a 
statului primitor; 

- cazare gratuită și acces la cantinele universitare, în aceleași condiții ca pentru 
studenții proprii. 

 
Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza 

H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și 
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retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita 
bugetului aprobat. 

  
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din România/ 

instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/ institute 
de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, una din următoarele 
calități: 

a) elevi în clasa a XII-a; 
b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de 

masterat; 
c) doctoranzi;  
d) cadre didactice titulare; 
e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.); 
f) cercetători. 

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții de 
învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau 
structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la 
concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri 
personale, direct la instituții din străinătate; 

4.  cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 
 

ATENȚIE! 
Candidații nominalizați de Consiliul sau Biroul Consiliului A.C.B.S. au 

obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în 
străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau 
particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare de 
doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după 
caz, una din următoarele calități: 

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / masterat; 
b) doctoranzi; 
c) cadre didactice titulare; 
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.); 
e) cercetători. 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru 

efectuarea stagiului de bursă, candidații nominalizați pierd calitatea de bursieri ai 
statului român, și, în consecință nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu 
beneficiază de finanțare din partea M.E.N., prin A.C.B.S. 
 
   DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
 

Data înscrierii la concurs se consideră:  
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  
b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  
c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 
Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită nu 
vor fi evaluate. 
 

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau 
încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil 
în format electronic (www.roburse.ro);  

http://www.roburse.ro/
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2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în format 
electronic, pentru anul universitar 2019/2020 (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 
4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea 
acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi 
structurat după cum urmează:  
- motivație, justificare;  
- obiective clare, precise;  
- fezabilitate;  
- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  
- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  
- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  
- exprimare coerentă și logică a ideilor; 
- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii 
sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de 
unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat 
la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la activitățile 
didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va întreprinde 
bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea 
unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 
universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat 
la registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa; 

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 
comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, 
volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate 
(titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită 
prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului 
alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, 
licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 
circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 
13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 
14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 
15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 
16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, 
sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 
Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 
Cod fiscal: 26318777 

http://www.roburse.ro/
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CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 
Deschis la Trezoreria sector 1, București. 
 
Note 
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la 
concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila 
activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, 
olimpice etc.). 
2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în 
limba română și legalizată. 
 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în 
calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., 
care să conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în 
străinătate – în original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 
solicită bursa – în original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul 
A.C.B.S.) sau în copii legalizate; 

e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație 
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara 
respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă 
pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în 
original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru conformarea 
copiei cu acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea copiei 
cu acesta la sediul A.C.B.S. 

 
II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație 

internațională 
Candidatul nominalizat va depune, în traducere într-o limbă de circulație 

internațională, următoarele documente: 
a) curriculum vitae; 
b) proiectul de studii/ cercetare/ creație artistică; 
c) două recomandări, în traducere autorizată( dacă sunt în limba română) sau în 
original( dacă sunt în limbă străină); 
d) lista de lucrări; 
e) actele de studii, în traducere legalizată; 
f) adeverința medicală, în traducere legalizată.  

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la 
cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.  
 
 Candidații care nu depun documentele prevăzute anterior sau ale căror 
documente nu sunt conforme cu originalele vor fi respinși, locurile acestora  fiind 
ocupate de eventualele rezerve. 
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Calendarul desfășurării concursului: 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 08.04.2020 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea 
rezultatelor la verificarea administrativă 

09-10.04.2020 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 13-14.04.2020 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 15-16.04.2020 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 21.04-24.04.2020 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. 
și afișarea rezultatelor 

27-28.04.2020 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 29.04-04.05.2020 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 05.05-06.05.2020 

Depunerea documentelor originale de către candidații 
nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 

07.05-14.05.2020 

 
   
NOTE   
  

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi 
modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații 
suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, 
vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea 
primitoare, fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de 
la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, cazare), 
la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant 
sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții 
primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de exemplu, 
legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ 
în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de 
cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma 
stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de 
domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul 
Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
 
 

Director  
Cristina BEREZOVSKI 

 
  

 
Întocmit, 
Consilier 

Ioana ENE 
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