
HOTARARE nr. 1.070 din 25 octombrie 2001 
privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor romani aflati la studii in 
strainatate 
 
EMITENT:     GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 16 noiembrie 2001 
 
    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 172 alin. (7) din 
Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    ART. 1 
    (1) Tinerilor cetateni romani trimisi in strainatate pentru efectuarea de studii 
unversitare complete sau partiale, postuniversitare, de doctorat, precum si pentru 
efectuarea de stagii de cercetare/specializare cu o durata de minimum 3 luni, ca bursieri 
ai statelor in care studiaza, selectionati de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in baza unor 
documente de colaborare bilaterala - acorduri, programe, intelegeri, protocoale - sau a 
unor oferte unilaterale, li se acorda, de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in completarea 
bursei acordate de statul in care studiaza, o bursa de studiu lunara in valuta. 
    (2) Sumele reprezentand valoarea bursei prevazute la alin. (1) se suporta de Ministerul 
Educatiei si Cercetarii din alocatii de la bugetul de stat acordate in limita creditelor 
bugetare aprobate si din venituri extrabugetare. 
    ART. 2 
    (1) Tinerii cetateni romani beneficiaza de bursa prevazuta la art. 1 alin. (1) numai pe 
perioada anului universitar. 
    (2) Cuantumul bursei de studiu prevazute la art. 1 alin. (1) se stabileste anual, pe tari, 
prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. 
    (3) Sumele reprezentand valoarea burselor de studii/stagii prevazute la art. 1 alin. (1) 
se transfera la ambasadele Romaniei si, respectiv, la consulatele din tarile respective de 
catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. 
    (4) Ministerul Educatiei si Cercetarii suporta comisioanele si spezele bancare 
ocazionate de transferul sumelor la ambasadele si, respectiv, la consulatele Romaniei din 
tarile in care se efectueaza studiile/stagiile prevazute la art. 1 alin. (1). 
    ART. 3 
    Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) beneficiaza si de decontarea cheltuielilor 
aferente transportului din Bucuresti la locul de studii si retur, o singura data intr-un an 
universitar, in situatia in care, potrivit documentelor incheiate, acesta nu se asigura de 
partea primitoare. 
    ART. 4 
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul 
Educatiei si Cercetarii va elabora instructiuni de aplicare a acesteia, aprobate prin ordin al 
ministrului educatiei si cercetarii. 
    ART. 5 
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 
782/1993 privind acordarea unor indemnizatii lunare tinerilor romani aflati la studii in 



strainatate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 31 ianuarie 
1997, cu modificarile ulterioare. 
 
        PRIM-MINISTRU 
        ADRIAN NASTASE 
 
              Contrasemneaza: 
              --------------- 
             Ministrul educatiei 
               si cercetarii, 
            Ecaterina Andronescu 
 
         Ministrul finantelor publice, 
           Mihai Nicolae Tanasescu 
 
        p. Ministrul afacerilor externe, 
             Cristian Diaconescu, 
               secretar de stat 
 
                   ------------ 
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