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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

22 martie 2023. 

 

√  Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 13/2023 pentru modificarea art. 205 alin. (10) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial 226/22.03.2023 

Art. I 

La articolul 205 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 alineatul (10) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(10) Ministerul Educaţiei poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare, 

stagii universitare complete de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare în 

străinătate, din fonduri constituite în acest scop, prin hotărâre a Guvernului. Aceste burse se obţin prin 

concurs organizat la nivel naţional. Numărul, domeniile, condiţiile de finanţare şi procedura de acordare a 

burselor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 

I." 

Art. II 

Termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. b) şi d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 se prorogă 

astfel: 

1.termenul prevăzut la lit. b) pentru desfăşurarea evaluării naţionale organizate la finalul clasei a VIII-a se 

prorogă până la absolvirea clasei a VIII-a de către generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2023-

2024; 

2.termenul prevăzut la lit. d) pentru desfăşurarea admiterii la liceu se prorogă până la absolvirea clasei a VIII-a 

de către generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2023-2024. 

Art. III 
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Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, mandatele aflate în curs de exercitare ale membrilor Consiliului Agenţiei Române pentru Asigurarea 

Calităţii în Învăţământul Superior se prelungesc până la data de 31 decembrie 2023. 

Art. IV 

Prin derogare de la prevederile art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, bursele în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se 

finalizează cu aplicarea prevederilor legale la data acordării acestora. 

 

 

 

 


