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Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul  nr.  3236/2017  privind  aprobarea  Metodologiei  de  primire  la

studii  și  școlarizare  a  cetățenilor  străini  pe  locuri  fără  plata  taxelor  de

școlarizare  și  cu  bursă  și  pe  locuri  fără  plata  taxelor  de  școlarizare,  dar

fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate

În vigoare de la 28 februarie 2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 28 februarie 2017. Formă aplicabilă la 15 ianuarie 2019.

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în  baza  Hotărârii  Guvernului nr.  288/1993 privind  școlarizarea  în  România  a  cetățenilor  din  alte  țări,
republicată,  cu  modificările  ulterioare,  și  a  Hotărârii  Guvernului nr. 2.309/2004 privind suplimentarea cu 5
burse  a  numărului  de  burse  acordate  cetățenilor  străini  de  către  statul  român  prin  Ministerul  Afacerilor
Externe,
având  în  vedere  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului nr.  194/2002 privind  regimul  străinilor  în  România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea
cuantumului  minim  al  taxelor  de  școlarizare,  în  valută,  a  cetățenilor  care  studiază  pe  cont  propriu  în
România,  din  state  care  nu  sunt  membre ale  Uniunii  Europene,  precum și  din  cele  care  nu fac  parte  din
Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010,
luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii,
studenții,  masteranzii,  doctoranzii,  medicii  aflați  la  specializare  și  cursanții  aflați  la  stagii  de
specializare/perfecționare  postuniversitară  din  Republica  Moldova,  Ucraina,  pentru  cei  de  origine  etnică
română  din  afara  granițelor  țării,  pentru  cetățenii  români  cu  domiciliul  în  străinătate,  precum  și  pentru
cetățenii  străini,  bursieri  ai  statului  român,  care  studiază  în  instituții  și  unități  de  învățământ  de  stat  din
România,
având în vedere documentele de cooperare bilaterală în domeniul educației, precum și ofertele unilaterale
ale statului român, reglementate prin acte normative specifice,
în  baza  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr.  1/2017 pentru  stabilirea  unor  măsuri  în  domeniul
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
în  temeiul  Hotărârii  Guvernului nr.  26/2017 privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului  Educației
Naționale,
ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Se  aprobă  Metodologia  de  primire  la  studii  și  școlarizare  a  cetățenilor  străini  pe  locuri  fără  plata
taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile
de învățământ superior de stat acreditate, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Direcția generală relații internaționale și afaceri europene, Direcția generală învățământ universitar
și Direcția generală economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,

Pavel Năstase
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București, 10 februarie 2017.
Nr. 3.236.

ANEXĂ
METODOLOGIE

de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu
bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ

superior de stat acreditate
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