AE

Instituţii, Personalităţi, Evenimente
BURSA SPECIALĂ “GUVERNUL ROMÂNIEI”
(The Special Scholarship “The Government of
Romania”)
Prof. Pietrăreanu Adriana
Colegiul preuniversitar Economic Buzău
apietrareanu@yahoo.com

Rezumat
Bursa specială “GUVERNUL
ROMÂNIEI” este o şansă reală pentru cei
ce doresc să-şi clădească o carieră
europeană. În vederea aderării la UE,
România are nevoie să-şi reformeze
structurile, să se alinieze la standarde
europene în toate domeniile.
Bursa
Specială
“Guvernul
României” urmăreşte profesionalizarea
corpului funcţionarilor publici pentru
crearea unui serviciu public modern şi
transparent, pentru instituirea unui
serviciu
de
administraţie
publică
european, la dispoziţia cetăţeanului.
Bursa acoperă domenii ca:
economie, drept, studii europene,
administraţie publică, diplomaţie, studii
politice, relaţii internaţionale, inginerie,
educaţie, agronomie, apărare naţională,
ordine publică, sociologie.
Concret, Guvernul României va
finanţa burse pentru românii care doresc
să studieze în universităţi de prestigiu din
Europa de Vest, Canada şi SUA.
Beneficiarii burselor se angajează
să revină în România pentru a ocupa
poziţii manageriale în sectorul public pe o
perioadă minimă între trei şi cinci ani.
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Abstract
The Special Scholarship “THE
GOVERNMENT OF ROMANIA” is a
real chance for those who want to build a
European career here, in Romania.
Thinking of the accession of Romania to
the European Union, it is necessary to
reform the standards of its structures in all
fields.
The Special Scholarship “The
Government of Romania” aims to make
the public servants professionals to create
a modern and transparent public
administration, a European one, at the
citizen’s disposal.
The scholarship covers many
sectors, such as: economics, law,
European studies, public administration,
communication, diplomacy, political
studies,
international
relations,
engineering,
education,
agronomy,
national defense, public order, and
sociology.
Concretely, the Government of
Romania will finance scholarships for the
Romanians who want to study in famous
universities from the Western Europe,
Canada or USA
The scholarship beneficiaries bind
themselves to come back to Romania, to
work as managers in the management
public systems for a minimum period of
three to five years.
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Bursa specială “GUVERNUL
ROMÂNIEI” a fost instituită prin Legea
nr. 157/2004, iar prin OUG nr. 56/2004 sa înfiinţat un nou statut în Administraţia
Publică, cel privind managerul public.
Derulându-se pe baza unui acord de cofinanţare, programul a fost lansat în
octombrie 2004.

Alături de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, ca reprezentant al Guvernului
României, este reprezentanţa în România
a programului Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD). Aceasta din urmă
cofinanţează dar şi administrează
programul, coordonează implementarea
lui în parteneriat cu instituţiile implicate şi
contribuie cu expertiza sa globală, Knowhow-ul, precum cu angajamentul pentru
eficienţă, transparenţă, responsabilitate şi
neutralitate politică.
Rolul principal de decizie în
implementarea programului îl are Comisia
pentru
Bursa
Specială “Guvernul
României”, organism independent care
supervizează organizarea concursului,
selecţia şi repartizarea beneficiarilor de
bursă.
Programul finanţează studii de
licenţă pe o perioadă de cel mult cinci
ani, cursuri de masterat, cel mult doi ani şi
studii de doctorat, cel mult patru ani.
Obiectivele acestui program sunt
de sprijinire a procesului de reformă în
administraţia publică românească prin
profesionalizarea corpului funcţionarilor
publici,
să acţioneze împotriva
fenomenului “exodului creierelor” prin
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investiţia în capitalul intelectual, să ofere
tinerilor români de elită şansa de a se
perfecţiona în universităţi de prestigiu din
întreaga lume.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
mai multe condiţii pentru a beneficia de o
astfel de bursă: să fie cetăţeni români cu
domiciliul în România, să aibă vârsta de
cel mult 35 ani, să îndeplinească cererile
de studii prevăzute de lege, să semneze un
contract prin care se angajează că după
absolvirea studiilor vor lucra în sectorul
public, în România sau în cadrul
structurilor
ori
organismelor
internaţionale, în calitate de reprezentant
al statului român, să suporte penalizările
stabilite de lege în cazul în care nu-şi
îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contract.
În fiecare an se desfăşoară o
selecţie naţională pe baza unui concurs de
dosare,
competiţie
deschisă
şi
transparentă, criteriile de merit fiind
primordiale.
În funcţie de tipul de studii,
beneficiarii bursei vor primi o anumită
sumă: studii de licenţă – maximum
30.000 Euro /an studiu, studii de masterat
– 35.000 Euro/an de studiu, studii de
doctorat – 20.000 Euro/ an de studiu. Din
aceste sume, maximum 10.000 Euro pot
fi alocaţi anual cheltuielilor administrative
(cazare, masă, asigurare sănătate, un
transport internaţional cu avionul dusîntors).
Câştigătorii burselor beneficiază de
consiliere de specialitate pe toată perioada
organizării concursului naţional, pe
perioada derulării contractului şi, de
asemenea, beneficiază de repartizare pe o
funcţie publică de conducere sau
răspundere în categoria managerilor
publici, la întoarcerea în ţară. Pe perioada
studiilor ei sunt obligaţi să obţină cel
puţin calificativul “Bine”, conform
standardelor de performanţă aprobate
pentru
Bursa
Specială “Guvernul
României”.
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În anul 2004, din cele 879 de
dosare depuse, suma totală fiind limitată
la aproximativ un milion Euro, au fost
acceptate spre evaluare aproape 90% (757
de dosare). Evaluarea, efectuată de 23 de
evaluatori
independenţi,
profesori
universitari din România şi specialişti în
administraţia publică, a ales 46 de tineri.
Dintre aceştia 19 pentru studii
universitare, 21 pentru masterat şi 6
pentru doctorat. De asemenea, a fost
întocmită o listă de aşteptare cu 72 de
candidaţi ce pot să beneficieze de o bursă
dacă unul dintre cei declaraţi câştigători
nu a fost acceptat de către universitatea la
care dorea să studieze. Candidaţii
calificaţi au ales universităţi prestigioase
din Marea Britanie, Olanda, Germania,
Franţa, Norvegia, Suedia, Elveţia, Italia,
Canada şi SUA. Valoarea totală a
contractelor semnate pentru candidaţii
câştigători s-a ridicat la 985.591 Euro.
Formularele necesare completării
dosarului de candidatură pot fi descărcate
gratuit de pe Internet, de la adresa
www.burseguvern.ro, aceste formulare
trebuie completate şi trimise numai pe
suport de hârtie, deci nu şi electronic.
Dosarul de candidatură trebuie depus în
trei exemplare distincte – un exemplar
original semnat şi două copii identice, de
asemenea semnate în original.
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Dosarul de candidatură trebuie să
cuprindă răspunsurile la toate cerinţele
cuprinse în diversele secţiuni:
● A – informaţii personale;
● B – studii;
● C – limbi străine (se va indica nivelul
de cunoaştere a fiecărei limbi străine
studiate);
● D – teste (informaţii referitoare la toate
diplomele şi certificatele obţinute);
● E – experienţa profesională;
● F – activităţi extraprofesionale;
● G – premii şi distincţii obţinute la
concursuri sau olimpiade.
Toate aceste acte trebuie să fie
copii legalizate. Mai sunt necesare scrisori
de recomandare, două eseuri şi o listă de
maximum 15 universităţi pentru care
optează candidatul. Exemplarul original
trebuie să aibă o fotografie a candidatului.
Sunt necesare dovezile de acceptare la
studii pentru anul universitar pentru care
se
candidează.
Este
obligatorie
numerotarea
paginilor
celor
trei
exemplare ale dosarului de candidatură,
numărul foilor din dosar se va trece pe
pagina de gardă a dosarului. Originalul şi
cele două copii vor fi puse într-un singur
plic, pe care se vor trece aceleaşi
informaţii cu cele scrise pe pagina de
gardă a dosarului respectiv.
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