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ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 

3900/2017 
Vigoare 

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii  

Domenii: Invatamint 
M.O. 628/2017 

Ordin privind aprobarea Metodologiei de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul 

preuniversitar de stat din Romania, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, 

respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa incepand cu anul scolar 2017-2018 si a 

Metodologiei de scolarizare a romanilor 

M.Of.Nr.628 din 2 august 2017                        
    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE                 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

     Nr. 3.900 din 16 mai 2017                      Nr. A10/2.046 din 26 mai 2017 

  

  

MINISTERUL PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI 

Nr. C/129 din 7 iunie 2017 

  

  

ORDIN 

privind aprobarea Metodologiei de scolarizare a romanilor de  

pretutindeni in invatamantul preuniversitar de stat din Romania, 

 pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu  

bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara  

bursa incepand cu anul scolar 2017-2018 si a Metodologiei de  

scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul  

superior de stat din Romania, pe locuri de studii fara plata  

taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata  

taxelor de scolarizare, dar fara bursa incepand cu anul  

universitar 2017-2018 

  

  

   In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 

si completarile ulterioare, ale Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor 

de pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

   in temeiul: 

   – Hotararii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat 

si specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnica romana sau 

pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, cu modificarile ulterioare; 

   – Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Educatiei Nationale; 

   – Hotararii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Afacerilor Externe; 

   – Hotararii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului 

pentru Romanii de Pretutindeni, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea si functionarea Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi“ pentru romanii de pretutindeni; 

   – Hotararii Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru 

invatamantul preuniversitar de stat si pentru invatamantul superior de stat in anul 

scolar/universitar 2017-2018, 

  

  

   ministrul educatiei nationale, ministrul afacerilor externe si ministrul pentru 

romanii de pretutindeni emit prezentul ordin. 

 

 

   Art. 1. - Se aproba Metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni in 

invatamantul preuniversitar de stat din Romania, pe locuri de studii fara plata taxelor 

de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara 

bursa incepand cu anul scolar 2017-2018, conform anexei nr. 1*), care face parte 

integranta din prezentul ordin. 

   Art. 2. - Se aproba Metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni in 



Page 2 of 2 

 

invatamantul superior de stat din Romania, pe locuri de studii fara plata taxelor de 

scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa 

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

integranta din prezentul ordin. 

_________ 

   *) Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 

bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei 

Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

 

   Art. 3. - Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 

pentru Romanii de Pretutindeni, inspectoratele scolare si institutiile de invatamant 

superior de stat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 

  

Ministrul educatiei nationale, 

Pavel Nastase 

 

Ministrul afacerilor externe, 

Teodor-Viorel Melescanu 

  

 

Ministrul pentru romanii 

de pretutindeni, 

Andreea Pastirnac 

  

 


