
Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul	 nr.	 4523/2020	 pentru	 aprobarea	 Normelor	 metodologice	 privind

procedura	 de	 avizare	 a	 acordului	 de	 primire	 pentru	 cercetătorii	 străini	 ın̂

scopul	desfășurării	ın̂	România	de	activități	de	cercetare-dezvoltare-inovare
În vigoare de la 25 iunie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 547 din 25 iunie 2020. Formă aplicabilă la 25 iunie 2020.

Având în vedere:

- prevederile art. 2, 48, 67 și 671 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor
în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației și Cercetării,
ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Se aprobă Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru
cercetătorii străini în scopul desfășurării în România de activități de cercetare- dezvoltare-inovare, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului cercetării și inovării nr.
1.006/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire
pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare- dezvoltare-inovare,
publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2019.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării, 

Cristina Monica Anisie

București, 12 iunie 2020.
Nr. 4.523.

ANEXĂ
NORME METODOLOGICE 

privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfășurării în
România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -
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 Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.

1/1

dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/geytinjtge/ordonanta-de-urgenta-nr-194-2002-privind-regimul-strainilor-in-romania?pid=37815249&d=2020-06-25#p-37815249
http://lege5.ro/App/Document/geytinjtge/ordonanta-de-urgenta-nr-194-2002-privind-regimul-strainilor-in-romania?pid=273296606&d=2020-06-25#p-273296606
http://lege5.ro/App/Document/geytinjtge/ordonanta-de-urgenta-nr-194-2002-privind-regimul-strainilor-in-romania?pid=273296702&d=2020-06-25#p-273296702
http://lege5.ro/App/Document/geytinjtge/ordonanta-de-urgenta-nr-194-2002-privind-regimul-strainilor-in-romania?pid=273296708&d=2020-06-25#p-273296708
http://lege5.ro/App/Document/gm4tioby/ordonanta-nr-57-2002-privind-cercetarea-stiintifica-si-dezvoltarea-tehnologica?d=2020-06-25
http://lege5.ro/App/Document/gq2tombr/legea-nr-324-2003-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-57-2002-privind-cercetarea-stiintifica-si-dezvoltarea-tehnologica?d=2020-06-25
http://lege5.ro/App/Document/gm2tqmrvhazq/hotararea-nr-24-2020-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-educatiei-si-cercetarii?pid=308892991&d=2020-06-25#p-308892991
http://lege5.ro/App/Document/gmytkmrwgyzq/ordinul-nr-1006-2018-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-procedura-de-avizare-a-acordului-de-primire-pentru-cercetatorii-din-tari-terte-in-scopul-desfasurarii-in-romania-de-activitati-de-ce?d=2020-06-25
http://lege5.ro/App/Document/gmytkmrwgyzq/ordinul-nr-1006-2018-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-procedura-de-avizare-a-acordului-de-primire-pentru-cercetatorii-din-tari-terte-in-scopul-desfasurarii-in-romania-de-activitati-de-ce?d=2020-06-25
http://lege5.ro/App/Document/gmytkmrwgy2a/normele-metodologice-privind-procedura-de-avizare-a-acordului-de-primire-pentru-cercetatorii-din-tari-terte-in-scopul-desfasurarii-in-romania-de-activitati-de-cercetare-dezvoltare-inovare-din-05122018?d=2020-06-25
http://lege5.ro/App/Document/gm3tmmrrgy3a/normele-metodologice-privind-procedura-de-avizare-a-acordului-de-primire-pentru-cercetatorii-straini-in-scopul-desfasurarii-in-romania-de-activitati-de-cercetare-dezvoltare-inovare-din-12062020?d=2020-06-25

