
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind instituirea bursei speciale Guvernul României 
pentru formarea managerilor din sectorul public 
 
 

Actul normativ alăturat are ca obiect de reglementare instituirea, 
începând cu anul universitar 2005-2006, a unui nou tip de bursă, bursa  specială 
Guvernul României pentru formarea viitorilor manageri din sectorul public, care 
se acordă persoanelor care sunt acceptate la studii de universităţi de prestigiu din 
străinătate şi care se angajează să presteze activitate pentru o perioadă de timp 
predeterminată pe poziţii de conducere sau răspundere în sectorul public. 

În perspectiva aderării la Uniunea Europeană, România trebuie să-şi 
întărească capacitatea administrativă şi să-şi pregătească resursele umane în 
domeniul integrării europene, astfel încât administraţia publică să fie capabilă să 
implementeze  aquis-ul comunitar şi să utilizeze fondurile provenite de la 
Uniunea Europeană. Astfel, proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
instituirea cadrului legal necesar pregătirii funcţionarilor publici pentru ocuparea 
unor funcţii de conducere în sectorul public. 

În susţinerea propunerii de instituire a bursei este de menţionat 
exemplul altor state din care provin majoritatea studenţilor străini care urmează 
cursurile universităţilor de prestigiu din străinătate. Acest fapt este rezultatul 
unor strategii guvernamentale, prin care bursele studenţilor acceptaţi la studii 
sunt suportate de aceste state în schimbul unei limite minime de performanţă şi a 
obligaţiei de a efectua, după terminarea studiilor, pentru o perioadă 
predeterminată, activitate în cadrul sistemului public. Rezultatele acestor 
programe susţinute de stat conduc la creşterea eficienţei  actului de guvernare, a 
întregului sistem public, cu rezultate economice care vin să probeze succesul 
unor astfel de iniţiative.  

În prezent, şansa de a fi acceptat ca student străin cu bursă întreagă la 
o facultate de prestigiu din Uniunea Europeană sau din ţări cu învăţământ 
superior foarte dezvoltat este de circa 1%, în condiţiile în care, cu plata studiilor, 
şansele sunt de zece ori mai mari. Aceasta explică diferenţa dintre numărul 
studenţilor români pe an în astfel de instituţii (1 - 2 studenţi pe an) faţă de 
numărul studenţilor din alte asemenea state (peste 10 - 20 studenţi pe an). 

Prin proiect se propune acordarea unei finanţări anuale pentru 
completarea cheltuielilor aferente efectuării studiilor de către tinerii români care 
sunt acceptaţi pentru studii universitare, postuniversitare sau de doctorat de către 
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una din universităţile acreditate din statele Uniunii Europene sau din alte state. 
Totodată, este de menţionat faptul că efectuarea operaţiunilor de 

încasări şi plăţi se va face de către o instituţie bancară internaţională selectată, în 
condiţiile legii, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  

Bursa se acordă pe bază de contract în care vor fi incluse clauze prin 
care beneficiarul să se oblige să desfăşoare activitate în administraţia publică, 
proporţional cu perioada de efectuare a studiilor.  

Prin adoptarea acestui sistem, în viitorul apropiat, Guvernul şi 
instituţiile administraţiei publice vor beneficia de aportul unor tineri pregătiţi în 
ţările spre ale căror uniuni sau organizaţii ne îndreptăm.  

Pe de altă parte, acest sistem va aduce pe termen lung ţării noastre un 
beneficiu de imagine suplimentar şi va permite ca renumele studenţilor români 
şi, astfel, al României să se bucure de recunoaşterea meritată în locurile în care 
studiază mulţi dintre viitorii lideri de nivel mondial. 

Se propune ca bursa să  fie acordată pentru perioada minimă de timp 
necesară, conform fiecărei instituţii de învăţământ superior, absolvirii studiilor 
universitare, studiilor postuniversitare sau a studiilor de doctorat, după caz. 

Sumele necesare acoperirii contribuţiei Guvernului pentru aceste burse 
urmează să fie alocate anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

În cazul nerespectării clauzelor contractuale, sumele de care bursierul 
a beneficiat vor fi restituite, la aceasta adăugându-se penalizările şi dobânda 
stabilte prin contract.  

 Beneficiarii încheie cu instituţia bancară selectată, un contract al cărui 
model va fi stabilit prin normele de aplicare a legii, prin care ei se obligă: 

a) să menţină pe toată durata studiilor un nivel minim de performanţă 
echivalent calificativului Bine; 

b) să revină în ţară, la sfârşitul bursei, şi să desfăşoare activitate o 
perioadă minimă, stabilită în funcţie de durata studiilor şi cuantumul bursei în 
cadrul unei instituţii publice, în cadrul regiilor autonome sau agenţilor 
economici cu capital majoritar de stat sau în cadrul unor structuri sau organisme 
internaţionale, în calitate de reprezentant al statului român. 

Lista anuală cu studenţii care beneficiază de bursa specială Guvernul 
României va fi comunicată universităţilor străine şi ambasadelor ţărilor 
respective la Bucureşti, pentru a asigura respectarea clauzelor contractuale. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat 

Legea privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea 
managerilor din sectorul public. 
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