
ORDIN  Nr. 3900/A10/2046/C/129/2017 din 16 mai 2017 

privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în 

învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata 

taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

fără bursă începând cu anul şcolar 2017 - 2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a 

românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri 

de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor 

de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017 - 2018 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

             Nr. 3900 din 16 mai 2017 

             MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

             Nr. A10/2.046 din 26 mai 2017 

             MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

             Nr. C/129 din 7 iunie 2017 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 628 din 2 august 2017 

 

    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

    în temeiul: 

    - Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, 

doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică 

română sau pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările 

ulterioare; 

    - Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale; 

    - Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Afacerilor Externe; 

    - Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni; 

    - Hotărârii Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare 

pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în 

anul şcolar/universitar 2017 - 2018, 

 

    ministrul educaţiei naţionale, ministrul afacerilor externe şi ministrul 

pentru românii de pretutindeni emit prezentul ordin. 

 



    ART. 1 

    Se aprobă Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în 

învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata 

taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

fără bursă începând cu anul şcolar 2017 - 2018, conform anexei nr. 1*), care face 

parte integrantă din prezentul ordin. 

------------ 

    *) Anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 bis, 

care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei 

Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

 

    ART. 2 

    Se aprobă Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în 

învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de 

şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 

începând cu anul universitar 2017 - 2018, conform anexei nr. 2*), care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 

------------ 

    *) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 bis, 

care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei 

Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

 

    ART. 3 

    Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni, inspectoratele şcolare şi instituţiile de învăţământ superior 

de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 4 

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

 

                              Ministrul educaţiei naţionale, 

                              Pavel Năstase 
 

                              Ministrul afacerilor externe, 

                              Teodor-Viorel Meleşcanu 
 

                              Ministrul pentru românii de pretutindeni, 

                              Andreea Păstîrnac 
 

                              --------------- 
 


