HOTARARE nr. 359 din 28 aprilie 2005
privind derularea Programului CEEPUS II in Romania
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 13 mai 2005

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al Legii nr. 59/2004 privind
ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia,
Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, Romania, Republica Slovaca si
Republica Slovenia pentru promovarea cooperarii in domeniul invatamantului superior in
cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare in Europa Centrala (CEEPUS II),
semnat la Zagreb la 9 martie 2003,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Oficiul National CEEPUS asigura gestionarea participarii Ministerului Educatiei si Cercetarii
la realizarea Programului de schimburi pentru studii universitare in Europa Centrala CEEPUS II.
ART. 2
Atributiile Oficiului National CEEPUS sunt urmatoarele:
a) popularizarea, in scopul promovarii, a programului, in stransa legatura cu Oficiul Central
CEEPUS si cu celelalte oficii nationale CEEPUS;
b) primirea candidaturilor;
c) pregatirea acordarii burselor pentru solicitanti;
d) asigurarea cate unui loc de studiu pentru beneficiarii burselor care urmeaza sa fie primiti la
universitatile solicitate in formularul de candidatura;
e) acordarea burselor in conditiile stabilite de Programul CEEPUS II - anexa nr. I, actiunea 4;
f) organizarea platii burselor;
g) primirea rapoartelor pe care fiecare beneficiar al unei burse CEEPUS trebuie sa le
intocmeasca la finalizarea stagiului de studiu;
h) realizarea evaluarii nationale a programului;
i) intocmirea rapoartelor anuale privind mobilitatile efectuate.
ART. 3
Participarea Romaniei la Programul de schimburi pentru studii universitare in Europa
Centrala CEEPUS II va incepe din anul universitar 2005-2006.
ART. 4
Anual, Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Oficiul National CEEPUS, va acorda 625 de
luni de bursa pentru efectuarea de stagii de studii universitare, postuniversitare, cursuri
intensive, cursuri de limba si mobilitati cadre didactice, prin universitatile care vor fi
solicitate de partenerii din tarile semnatare ale Acordului CEEPUS II.
ART. 5
Participantii la actiunile prevazute la art. 4, pe perioada sederii la universitatea gazda, vor
avea urmatoarele facilitati:
a) pentru cei care efectueaza studii universitare se acorda bursa lunara in cuantum egal cu
echivalentul in lei al sumei de 80 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a
Romaniei pentru ultima zi a lunii precedente;
b) pentru cei care efectueaza studii postuniversitare se acorda bursa lunara in cuantum egal cu
echivalentul in lei al sumei de 100 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a
Romaniei pentru ultima zi a lunii precedente;

c) pentru mobilitati cadre didactice se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul de baza
lunar cuvenit cadrului didactic corespunzator gradului universitar de incadrare in
universitatea de origine, pentru o norma intreaga, obligatiile lor fiind cele prevazute de
Acordul CEEPUS II;
d) pentru cei care efectueaza cursuri intensive si cursuri de limba se va acorda jumatate din
cuantumul bursei lunare prevazute la lit. a) si b), daca durata cursului nu depaseste 15 zile, si
bursa lunara, integrala, prevazuta la lit. a) si b), cand durata cursului depaseste 15 zile;
e) cazare gratuita in camine studentesti sau in alte spatii universitare amenajate in acest scop;
f) acoperirea cheltuielilor de laborator legate de realizarea programului de studii si cercetare;
g) plata cheltuielilor legate de serviciile medicale acordate in conditiile legii, similar
persoanelor asigurate in Romania.
ART. 6
Cheltuielile privind aplicarea Programului CEEPUS II in Romania, prevazute la art. 4 si 5, se
asigura de la bugetul de stat, din sumele alocate Ministerului Educatiei si Cercetarii.
ART. 7
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 172/1998
privind derularea Programului CEEPUS in Romania, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 129 din 30 martie 1998.
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