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MINISTERUL EDUCA!IEI

O R D I N
privind aprobarea num!rului total al lunilor de burs!, tipurilor de burse, 

duratei stagiului unei burse, domeniilor de interes ale României pentru care se acord! bursele 
"i a cuantumului burselor lunare în valut!, pe #!ri, în anul 2023, pentru bursele instituite 

prin Hot!rârea Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în str!in!tate pentru stagii 
de studii universitare de masterat "i de doctorat, pentru stagii postdoctorale "i de cercetare

Având în vedere prevederile:
— art. 2 alin. (2) din Hot"rârea Guvernului nr. 1.402/2009 privind înfiin#area, organizarea $i func#ionarea Agen#iei de Credite

$i Burse de Studii, cu modific"rile ulterioare;
— Hot"rârii Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în str"in"tate pentru stagii de studii universitare de masterat

$i de doctorat, pentru stagii postdoctorale $i de cercetare;
— Hot"rârii Guvernului nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei na#ionale de cercetare, inovare $i specializare inteligent"

2022—2027;
— Ordinului ministrului educa#iei na#ionale nr. 5.376/2017 privind aprobarea domeniilor $i specializ"rilor/programelor

de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu poten#ial de cre$tere în România,
luând în considerare dispozi#iile Referatului de aprobare nr. 197 din 27.02.2023,
în baza art. 13 alin. (3) din Hot"rârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea $i func#ionarea Ministerului Educa#iei,

cu modific"rile $i complet"rile ulterioare,

ministrul educa#iei emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprob" un num"r total de 540 de luni de burs"
pentru anul universitar 2023—2024.

Art. 2. — (1) Se aprob" tipurile de burse în str"in"tate pentru
care se organizeaz" concurs în anul 2023, dup" cum urmeaz":

a) 340 de luni pentru stagii de studii universitare de masterat
$i de doctorat;

b) 200 de luni pentru stagii postdoctorale $i de cercetare.
(2) Bursele prev"zute la alin. (1) se acord" pentru stagii

cu durata de minimum 2 luni $i maximum 10 luni.

Art. 3. — Se aprob" domeniile de interes ale României
pentru care se acord" bursele de la art. 2, prev"zute în anexa
nr. 1, care face parte integrant" din prezentul ordin.

Art. 4. — Se aprob" cuantumul burselor lunare în valut",
pe #"ri, aferent anului 2023, conform anexei nr. 2, care face
parte integrant" din prezentul ordin.

Art. 5. — Agen#ia de Credite $i Burse de Studii va duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin se public" în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul educa#iei,
Ligia Deca

Bucure$ti, 6 martie 2023.
Nr. 3.789.

ANEXA Nr. 1

Domeniile de interes ale României pentru care se acord! bursele pentru stagii de studii universitare de masterat 
"i de doctorat, stagii postdoctorale "i de cercetare în str!in!tate

Administrarea afacerilor
Agronomie
Arhitectur"
Arhitectur" naval"
Arte vizuale
Asisten#" social"
Biochimie
Bioeconomie
Biologie
Biotehnologii
Calculatoare $i tehnologia informa#iei
Chimie
Cibernetic" $i statistic"
Cinematografie $i media
Clim", energie $i mobilitate

Contabilitate
Cultur", creativitate $i societate inclusiv"
Digitalizare, industrie $i spa#iu
Drept
Economie
Economie digital" $i tehnologii spa#iale
Economie $i afaceri interna#ionale
Energie $i mobilitate
Energie, mediu $i schimb"ri climatice
Fabrica#ie avansat"
Farmacie
Finan#e
Fizic"
Geografie
Geologie



Horticultur"
Hran", bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultur"

$i mediu
Informatic"
Informatic" economic"
Informa#ii $i securitate na#ional"
Ingineria autovehiculelor
Ingineria materialelor
Ingineria mediului
Ingineria produselor alimentare
Ingineria sistemelor
Ingineria transporturilor
Inginerie aerospa#ial"
Inginerie chimic"
Inginerie civil" $i instala#ii
Inginerie electric"
Inginerie electronic", telecomunica#ii $i tehnologii informa#ionale
Inginerie energetic"
Inginerie forestier"
Inginerie genistic", inginerie de armament, rachete $i muni#ii
Inginerie geodezic"
Inginerie geologic"
Inginerie industrial"
Inginerie mecanic"
Inginerie naval" $i naviga#ie
Inginerie $i management
Inginerie $i management în agricultur" $i dezvoltare rural"
Istorie
Management
Marketing

Matematic"
Materiale func#ionale avansate
Mecatronic" $i robotic"
Medicin"
Medicin" dentar"
Medicin" veterinar"
Mediu $i ecotehnologii
Mine, petrol $i gaze
Psihologie
Rela#ii interna#ionale $i studii europene
S"n"tate
S"n"tate — preven#ie, diagnostic $i tratament avansat
Securitate civil" pentru societate
Silvicultur"
Sociologie
Studii culturale
Studii europene $i afaceri transatlantice
%tiin#a mediului
%tiin#a sportului $i educa#iei fizice
%tiin#e administrative
%tiin#e ale comunic"rii
%tiin#e ale educa#iei
%tiin#e inginere$ti aplicate
%tiin#e militare
%tiin#e politice
Teatru $i artele spectacolului
Tehnologia informa#iilor $i comunica#iilor, spa#iu $i securitate
Urbanism
Zootehnie

ANEXA Nr. 2

Cuantumul burselor lunare în valut!, pe #!ri, în anul 2023

Nr. 
crt. !ara Cuantum lunar 

în euro

1 Albania 1.400
2 Australia 1.800
3 Austria 1.800
4 Belgia 1.800
5 Bulgaria 1.200
6 Canada 2.000
7 Cehia 1.400
8 Cipru 1.600
9 Coreea de Sud 2.000

10 Croa#ia 1.500
11 Danemarca 1.800
12 Egipt 1.500
13 Elve#ia 2.000
14 Estonia 1.500
15 Finlanda 2.000
16 Fran#a 1.800
17 Germania 1.800
18 Grecia 1.500
19 Hong Kong 1.400
20 India 1.200

Nr. 
crt. !ara Cuantum lunar 

în euro

21 Irlanda 2.000
22 Italia 1.500
23 Japonia 1.800
24 Luxemburg 2.000
25 Maroc 1.600
26 Mexic 1.400
27 Norvegia 2.000
28 Noua Zeeland" 1.500
29 Portugalia 1.500
30 Regatul Unit al Marii Britanii $i Irlandei de Nord 1.800
31 Serbia 1.200
32 Singapore 2.000
33 Slovacia 1.200
34 Slovenia 1.200
35 Spania 1.600
36 Suedia 2.000
37 Statele Unite ale Americii 2.000
38 Turcia 1.200
39 !"rile de Jos 1.800
40 Ungaria 1.200

N O T &:
În cazul în care exist" solicit"ri pentru stagii de burs" în alte state decât cele prev"zute în prezenta anex", aceasta poate

fi modificat".
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MINISTERUL EDUCA!IEI

O R D I N
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

"i desf!"urarea concursului na#ional de acordare a burselor 
în str!in!tate pentru stagii de studii universitare de masterat
"i de doctorat, pentru stagii postdoctorale "i de cercetare

Având în vedere prevederile:
— art. 2 alin. (2) din Hot"rârea Guvernului nr. 1.402/2009 privind înfiin#area,

organizarea $i func#ionarea Agen#iei de Credite $i Burse de Studii, cu modific"rile
ulterioare;

— Hot"rârii Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în str"in"tate
pentru stagii de studii universitare de masterat $i de doctorat, pentru stagii
postdoctorale $i de cercetare,

luând în considerare dispozi#iile Referatului de aprobare nr. 199 din
27.02.2023,

în baza art. 13 alin. (3) din Hot"rârea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea $i func#ionarea Ministerului Educa#iei, cu modific"rile $i complet"rile
ulterioare,

ministrul educa#iei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob" Regulamentul privind organizarea $i desf"$urarea

concursului na#ional de acordare a burselor în str"in"tate pentru stagii de studii
universitare de masterat $i de doctorat, pentru stagii postdoctorale $i de cercetare,
prev"zut în anexa care face parte integrant" din prezentul ordin.

Art. 2. — Agen#ia de Credite $i Burse de Studii duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se public" în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educa#iei,
Ligia Deca

Bucure$ti, 6 martie 2023.
Nr. 3.790.

ANEX!

R E G U L A M E N T
privind organizarea "i desf!"urarea concursului na#ional de acordare a burselor în str!in!tate 

pentru stagii de studii universitare de masterat "i de doctorat, pentru stagii postdoctorale "i de cercetare

CAPITOLUL I
Dispozi#ii generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabile$te modul de
organizare $i desf"$urare a concursului na#ional de acordare a
burselor în str"in"tate pentru stagii de studii universitare de
masterat $i de doctorat, pentru stagii postdoctorale $i de
cercetare, instituite prin Hot"rârea Guvernului nr. 118/2023
privind acordarea burselor în str"in"tate pentru stagii de studii
universitare de masterat $i de doctorat, pentru stagii
postdoctorale $i de cercetare.

Art. 2. — (1) Selec#ia persoanelor care vor beneficia de burse
pentru stagiile prev"zute la art. 1 se face prin concurs organizat
la nivel na#ional de Ministerul Educa#iei, prin Agen#ia de Credite

$i Burse de Studii, conform calendarului anual aprobat prin
decizie a conduc"torului Agen#iei de Credite $i Burse de Studii.

(2) Concursul na#ional const" în depunerea $i evaluarea
candidaturilor pe baza baremelor elaborate pe categorii de
candida#i $i aprobate prin decizie a conduc"torului Agen#iei de
Credite $i Burse de Studii.

CAPITOLUL II
Organizarea "i desf!"urarea concursului na#ional

Art. 3. — Lansarea public" a ofertei de burse $i a modului
de organizare $i desf"$urare a concursului na#ional pentru
bursele prev"zute la art. 1 se realizeaz" de Ministerul Educa#iei,
prin Agen#ia de Credite $i Burse de Studii, prin intermediul
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mijloacelor de comunicare în mas", prin afi$are la sediul
Agen#iei de Credite $i Burse de Studii, prin publicare pe site-ul
www.roburse.ro, prin transmiterea ofertei c"tre rectoratele
institu#iilor de înv"#"mânt superior de stat $i particular acreditate,
c"tre Academia Român" $i c"tre alte institute de cercetare din
subordinea sau din cadrul acestora.

Art. 4. — La concursul na#ional particip" cet"#enii români, cu
domiciliul stabil în România, din cadrul institu#iilor de înv"#"mânt
superior de stat $i particular acreditate, din Academia Român"
$i din institutele de cercetare din subordinea sau din structura
acestora, care îndeplinesc una dintre urm"toarele condi#ii:

a) sunt studen#i în ultimul an la studii universitare de licen#";
b) sunt studen#i la studii universitare de masterat;
c) sunt studen#i doctoranzi;
d) sunt cadre didactice titulare din institu#iile de înv"#"mânt

superior de stat $i particular acreditate;
e) sunt cercet"tori.
Art. 5. — (1) Înscrierea la concursul na#ional se face prin

depunerea unui dosar de candidatur" la Registratura Agen#iei
de Credite $i Burse de Studii/prin transmiterea acestuia prin
po$t"/prin curier/online, pân" la termenul-limit" anun#at.

(2) Data înscrierii la concurs se consider" data înregistr"rii la
Registratura Agen#iei de Credite $i Burse de Studii, pentru
dosarele depuse personal sau prin curier, data po$tei, pentru
cele transmise prin po$t", data înc"rc"rii, pentru cele transmise
online.

(3) Dosarele de candidatur" primite/trimise/înc"rcate online
dup" termenul-limit" prev"zut în calendarul de concurs nu vor fi
evaluate.

Art. 6. — În vederea înscrierii la concursul na#ional,
persoanele prev"zute la art. 4 solicit" institu#iilor de înv"#"mânt
superior/institutelor de cercetare din str"in"tate acceptul la stagii
de studii/cercetare.

Art. 7. — (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie s"
cuprind" urm"toarele documente redactate în limba român":

a) formular-tip de înscriere la concurs;
b) copie dup" cartea de identitate/pa$aport $i certificatul de

c"s"torie, dac" este cazul;
c) curriculum vitae, înso#it de urm"toarele documente în

copie: foi matricole, situa#ii $colare, diplome — licen#", studii
aprofundate, masterat, doctorat —, lista de lucr"ri comunicate/
publicate în #ar" $i/sau în str"in"tate, alte diplome/premii/
certificate sau atest"ri ale particip"rii la manifest"ri $tiin#ifice/
artistice/sportive;

d) adeverin#" care atest" calitatea candidatului;
e) acceptul institu#iilor de înv"#"mânt superior/institutelor de

cercetare din str"in"tate;
f) proiect de studiu/cercetare/crea#ie artistic" ce justific",

în 5—10 pagini, activitatea pe durata stagiului de burs";
proiectul va fi realizat avându-se în vedere o terminologie
adecvat" domeniului pentru care se solicit" bursa, o exprimare
coerent" $i logic" a ideilor $i va fi structurat dup" cum urmeaz":

— motiva#ie, justificare;
— obiective clare, precise;
— fezabilitate;
— activit"#i prev"zute în vederea realiz"rii obiectivelor;
— mod de valorificare a rezultatelor ob#inute în timpul

stagiului;
— bibliografie selectiv";
g) adeverin#a medical" care atest" faptul c" persoana este

declarat" apt" pentru efectuarea stagiului în str"in"tate;

h) dovada achit"rii taxei de procesare a dosarului de
candidatur".

(2) Taxele prev"zute la alin. (1) lit. h) se stabilesc prin ordin
al ministrului educa#iei.

(3) Documentele redactate într-o limb" str"in" sunt înso#ite
de traducerea autorizat" în limba român".

Art. 8. — Etapele concursului pentru acordarea burselor în
str"in"tate sunt:

1. verificarea administrativ" a dosarelor;
2. evaluarea candidaturilor, care presupune:
a) evaluarea academic" a dosarelor, pe baza baremelor de

evaluare;
b) sus#inerea interviului fizic sau online, candidatul fiind obligat

s" î$i asigure prezen#a/func#ionarea mijloacelor tehnice pe toat"
durata interviului; în eventualitatea în care interviul nu se poate
sus#ine fizic/online din diverse motive, responsabilitatea este în
exclusivitate a candidatului;

3. selec#ia $i nominalizarea candida#ilor realizate de Consiliul
Agen#iei de Credite $i Burse de Studii, pe baza punctajelor
ob#inute.

Art. 9. — (1) Persoanele ale c"ror dosare nu con#in
documentele prev"zute la art. 7 sunt declarate neeligibile la
verificarea administrativ".

(2) Prin excep#ie de la alin. (1), în cazuri temeinic justificate,
documentul prev"zut la art. 7 alin. (1) lit. e) poate fi prezentat
cel târziu odat" cu documentele men#ionate la art. 17 alin. (2).

(3) Rezultatele verific"rii administrative a dosarelor se
public" pe site-ul www.roburse.ro $i la avizierul institu#iei, prin
respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind m"suri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European $i al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protec#ia persoanelor fizice în ceea ce prive$te
prelucrarea datelor cu caracter personal $i privind libera
circula#ie a acestor date $i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec#ia datelor), cu modific"rile
ulterioare.

(4) Persoanele declarate neeligibile conform alin. (1) pot
depune contesta#ii înso#ite de documentele necesare complet"rii
dosarului în termenul stabilit prin comunicatul de lansare a
ofertei de burse.

(5) Rezultatele contesta#iilor prev"zute la alin. (4) sunt
considerate rezultate finale $i se public" pe site-ul
www.roburse.ro $i la avizierul institu#iei, cu respectarea
prevederilor prev"zute la alin. (3).

(6) Dosarele declarate neeligibile dup" solu#ionarea
contesta#iilor din etapa de verificare administrativ" nu se supun
evalu"rii con#inutului acestora, iar candidatul este declarat
respins.

Art. 10. — (1) Pentru evaluarea candidaturilor, Agen#ia de
Credite $i Burse de Studii colaboreaz" cu cadre didactice
titulare, cu titlul $tiin#ific de doctor, din institu#iile de înv"#"mânt
superior de stat $i particular acreditate din România.

(2) Agen#ia de Credite $i Burse de Studii elaboreaz" $i
aprob" prin decizie baremele de evaluare, pe categorii de
candida#i: studen#i, licen#ia#i f"r" doctorat $i licen#ia#i cu titlul de
doctor.

(3) Etapa de interviu se organizeaz" la sediul Agen#iei de
Credite $i Burse de Studii sau online $i este realizat" de doi
evaluatori — cadre didactice titulare în înv"#"mântul superior de
stat $i particular acreditate din România, speciali$ti în domeniul
pentru care se solicit" bursa.
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Art. 11. — Rezultatul evalu"rii candidaturii const" în media
ponderat" a punctajului ob#inut la evaluarea academic" a
dosarului de concurs, cu ponderea de 70%, $i a punctajului ob#inut
de candidat la interviu, cu ponderea de 30%. Punctajul maxim
stabilit este de 100 de puncte, iar cel minim de 70 de puncte.

Art. 12. — Consiliul Agen#iei de Credite $i Burse de Studii
realizeaz" selec#ia $i nominalizarea bursierilor, în ordinea
punctajelor ob#inute, putând include pe liste $i categoria de
rezerve, conform Ordinului ministrului educa#iei, cercet"rii,
tineretului $i sportului nr. 3.088/2012*) pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea $i func#ionarea Consiliului
Agen#iei de Credite $i Burse de Studii.

Art. 13. — Comunicarea rezultatelor se face prin afi$are la
sediul Agen#iei de Credite $i Burse de Studii $i prin publicare pe
site-ul www.roburse.ro, cu respectarea prevederilor art. 9
alin. (3).

Art. 14. — (1) Candida#ii nemul#umi#i de rezultate pot depune
contesta#ii doar la evaluarea academic" a dosarelor personale
de candidatur". Rezultatele interviului, asumate prin semn"tur"
de c"tre candida#i, nu se contest".

(2) Contesta#iile rezultatelor evalu"rii academice se pot
depune la Registratura de la sediul Agen#iei de Credite $i Burse
de Studii, cu confirmare de primire din partea Agen#iei de Credite
$i Burse de Studii, în termen de 3 zile lucr"toare de la afi$are,
sau online, la adresa de e-mail indicat" în comunicatul de
lansare a concursului. Contesta#iile se solu#ioneaz" conform
calendarului de doi evaluatori, al#ii decât cei de la evaluarea
ini#ial" prev"zut" la art. 10 alin. (3).

(3) În cazul în care rezultatul ob#inut în urma contesta#iei
difer" fa#" de rezultatul evalu"rii ini#iale, punctajul final r"mâne
cel stabilit ca urmare a solu#ion"rii contesta#iei.

Art. 15. — Biroul Consiliului Agen#iei de Credite $i Burse de
Studii valideaz" rezultatele concursului na#ional dup" etapa de
contesta#ii, iar rezultatele finale se afi$eaz" la sediul institu#iei
$i pe site-ul www.roburse.ro.

Art. 16. — În cazul în care un candidat declarat admis renun#"
la efectuarea stagiului de burs", locul acestuia va fi ocupat de
persoanele din lista de rezerv", în ordinea punctajelor.

Art. 17. — (1) Candida#ii nominaliza#i devin beneficiari ai
burselor reglementate la art. 1 $i primesc finan#are numai dup"
emiterea de c"tre ministrul educa#iei a ordinului nominal.

(2) În vederea emiterii ordinului, candida#ii nominaliza#i vor
depune la sediul Agen#iei de Credite $i Burse de Studii
urm"toarele documente:

a) cererea de plecare în str"in"tate;
b) documentele de accept de la universitatea/institu#iile din

str"in"tate, din care s" reias" data începerii $i durata stagiului;
c) dovada ob#inerii vizei de intrare, dac" este cazul;
d) contractul încheiat între candidatul acceptat $i Agen#ia de

Credite $i Burse de Studii, în 2 exemplare originale.

CAPITOLUL III
Condi#iile financiare "i decontarea cheltuielilor

Art. 18. — Bursele se acord" în euro, în tran$e, la dou" luni,
în conturile interna#ionale ale beneficiarilor, de Ministerul
Educa#iei, prin Agen#ia de Credite $i Burse de Studii.

Art. 19. — (1) Cheltuielile de transport interna#ional din
România pân" la locul de stagiu $i retur, o singur" dat" într-un
an universitar, se suport" în lei de Ministerul Educa#iei, prin
Agen#ia de Credite $i Burse de Studii.

(2) Orice modificare privind biletele de transport interna#ional
achizi#ionate de Agen#ia de Credite $i Burse de Studii va fi
suportat" de c"tre bursier din fonduri proprii.

Art. 20. — Cheltuielile pentru ob#inerea vizei de intrare în #ara
respectiv" $i, eventual, de tranzit ori de ie$ire sunt suportate de
c"tre bursier, care va face personal demersurile necesare în
acest sens.

Art. 21. — (1) În termen de 30 de zile de la terminarea
stagiului de burs" aprobat, bursierul are obliga#ia de a transmite
documentele necesare pentru decontarea sumelor primite în lei
$i în valut".

(2) În cazuri temeinic justificate, bursierul poate solicita în
scris aprobarea amân"rii decontului.

Art. 22. — Documentele necesare pentru decont sunt:
a) documentul eliberat de institu#ia-gazd" din str"in"tate, în

traducere autorizat" în limba român", din care rezult" perioada
efectiv" a stagiului $i care atest" finalizarea acestuia;

b) raportul bursierului privind activitatea sa $tiin#ific" din
perioada stagiului în str"in"tate;

c) orice document elaborat în perioada stagiului în care s" fie
men#ionat expres sprijinul Ministerului Educa#iei, prin Agen#ia de
Credite $i Burse de Studii;

d) biletele de tren/autobuz sau tichetele de îmbarcare, în
original; neprezentarea acestora la decont atrage suportarea de
c"tre bursier a contravalorii sumelor aferente achizi#ion"rii
acestora $i a penalit"#ilor aplicate în conformitate cu legisla#ia
în vigoare. În cazuri excep#ionale, când achizi#ionarea biletelor
de transport interna#ional se face de c"tre bursier, Agen#ia de
Credite $i Burse de Studii deconteaz" contravaloarea acestora
în baza documentelor privind plata lor, în limita bugetului
aprobat.

Art. 23. — (1) În cazuri de for#" major" care pot fi confirmate
cu documente $i la cererea motivat" a bursierului, Agen#ia de
Credite $i Burse de Studii propune modificarea ordinului nominal
emis de Ministerul Educa#iei, în sensul întreruperii stagiului
pentru perioada în care ac#ioneaz" for#a major".

(2) În cazul în care bursierul nu î$i continu" stagiul dup"
încetarea cazului de for#" major", Agen#ia de Credite $i Burse de
Studii va recupera de la acesta sumele avansate în lei $i în
valut".

(3) În cazul în care for#a major" face imposibil" continuarea
stagiului, respectiv efectele produse sunt grave $i/sau de durat",
confirmate prin documente, dup" o analiz" riguroas" $i prin
consultarea prealabil" a consiliului, Agen#ia de Credite $i Burse
de Studii poate decide anularea obliga#iilor de finalizare a
stagiului de burs" $i, implicit, exonerarea de r"spunderea
contractual".

Art. 24. — În cazul în care bursierul renun#" la efectuarea
stagiului sau nu î$i respect" integral obliga#iile din contract,
Agen#ia de Credite $i Burse de Studii ac#ioneaz", pe calea
dreptului comun, pentru a recupera toate cheltuielile angajate de
institu#ie pentru efectuarea acestuia, precum $i penalit"#ile
aferente, cu excep#ia situa#iilor prev"zute la art. 23 alin. (1) $i (3).

*) Ordinul ministrului educa#iei, cercet"rii, tineretului $i sportului nr. 3.088/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


