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METODOLOGIA PROPRIE CONFORM OMEN nr. 3900/16.05.2017
de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de
stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar
cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă,
anul universitar 2019-2020

DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1.
(1) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr.
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
a)
Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de
origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara
frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni,
bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni,
macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni,
moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate
celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
b)
Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora,
precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.
Articolul 2.
În baza prezentei Metodologii, în învățământul superior de stat din România, la programe
de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba
română, românii de pretutindeni pot beneficia de:
2.1.)
locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de
locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și
a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității
identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru

românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul
politicii externe a României;
2.2.)
locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de
locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și
a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității
identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru
românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul
politicii externe a României.
Articolul 3.
Anul pregătitor de limba română

(1) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare
de licență vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
(2) Pentru anul universitar 2019-2020, instituţiile de învăţământ superior organizatoare a anului
pregătitor de limba română, sunt cuprinse în Anexa nr. 1.
Articolul 4.
Cunoaşterea limbii române se dovedeşte prin prezentarea unuia din următoarele documente:
-

certificat de absolvire a anului pregătitor de limba română;

-

atestat de promovare a testului de limba română, eliberat în urma susținerii examenului de
admitere la limba română, de către Disciplina Limbi Moderne a Facultății de Medicină din
cadrul universității (VEZI PROGRAMAREA EXAMENULUI DE LIMBA ROMÂNĂ);
In situația în care ați fost selectat pe bază de concurs de dosare, dar nu ați promovat testul de
limba română, candidatura dumneavoastră va fi anulată.

-

acte doveditoare care să ateste că au absolvit cel puţin patru ani de studii în România într-o
şcoală acreditată cu predare în limba română;
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Școlarizarea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni
Articolul 5. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a) Cerere-formular de înscriere, conform Anexei nr. 2 ;
b) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a
identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3;
c) Declarație pe proprie răspundere, că persoana în cauză nu are rezidență/domiciliul
stabil pe teritoriul României și nu deține niciun document, care să ateste aceasta,
conform Anexei nr. 4;
d) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
e) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru
care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
f) Copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;
g) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru
absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a
învățământului liceal, tradusă în limba română;
h) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română;
Articolul 6. Procedura de admitere include următoarele etape:
a) Dosarul de candidatură va fi transmis electronic la adresa de e-mail
studentistraini2016@gmail.com sau va fi depus direct la Rectorat – Serviciul
Studenți Străini, strada Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, București
b) Albania – copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Deftese Pjekurie sau, după caz,
adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de
absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română
c) Bulgaria - copia diplomei de bacalaureat Diploma za Sredno Obrazovanie sau echivalentă
sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor
naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română;
d) Croația - Copia diplomei de bacalaureat Svjedodžba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) o
maturi / Maturatna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju sau echivalentă
sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale
de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română;
e) Diaspora - Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru
absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului
liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de
învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de
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Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP - tradusă în
limba română;

f) Grecia - Copia diplomei de bacalaureat Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) sau
echivalentă și a Panellinies Exetaseis inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe
teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă
țară acreditat ARACIP - tradusă în limba română;
g) Israel - Copia diplomei de bacalaureat Israil Te’udat Bagrut / Matriculation Certificate sau
echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a
examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română sau altă
limbă de circulație internațională;
h) Macedonia - Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Svidetelstvo za zavreno sredno
obrazovanie, sau după caz adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a
examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română;
i) Republica Moldova - verificarea diplomelor de bacalaureat se poate realiza accesând
http://www.edu.gov.md și, ulterior, accesarea paginii pentru verificarea actelor de studii;
j) Serbia - Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Diploma/Uverenje o polozenom
maturskom ispitu / Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi,
sau după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de
absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română;
k) Ucraina - Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Atestat, , sau după caz, adeverința
(pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a
învățământului liceal – tradusă în limba română;
l) Ungaria - Copia diplomei de bacalaureat Gimnazium Érrettségi Bizonyitvány sau echivalentă sau,
după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de
absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română
m) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor stabilite de
conducerea universității;
Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire,
MA = Mlic + Mbac
2
Unde:
M lic = media generală a anilor de liceu;
M bac = media examenului de bacalaureat sau media ultimului an, după caz.
n) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la
instituția de învățământ formularul din Anexa nr. 5 – direct la Rectorat – Serviciul
Studenți Străini ;
o) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original,
precum şi alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior;
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p) Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către Ministerul Educației
Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în
continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare
student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul
de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

CALENDAR :

-

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR
02.07.2019 – 19.07.2019

-

ANALIZA DOSARELOR
22.07.2019 – 26.07.2019

-

AFIȘAREA REZULTATELOR
29.07.2019

INSCRIEREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI
09.09.2019 – 10.10.2019
La înmatriculare, candidații vor depune actele de studii în original
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
LA RECTORAT – SERVICIUL STUDENŢI STRĂINI
(DIN BUCUREŞTI, STR. DIONISIE LUPU, NR. 37 SECTORUL 2)
ESTE DE LUNI PÂNĂ JOI ÎNTRE ORELE 12.30 - 15.00
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DISPOZIŢII FINALE
Articolul 7.
(1)

Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:
a)
b)
c)
d)

să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;
să respecte prevederile prezentei metodologii;
după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior
la care au fost admiși, în vederea înmatriculării;
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată
perioada studiilor.
(2)
În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea
instituţiilor de învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.
Articolul 8.
Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE,
respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li
se asigură următoarele facilități:
a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă
lunară, după caz;
b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost
admis și bursă lunară, după caz;
c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita
subvenției alocate;
d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial
endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;
f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.
Articolul 9
(1)
Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajați să se implice în
activități sociale și civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității
etnice, lingvistice și culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea
299/2007. Astfel, aceștia:
a)

vor fi încurajați să participe în cadrul asociațiilor studențești ale românilor de
pretutindeni care studiază în România;
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b) vor fi încurajați să se implice în organizarea unor acțiuni și/sau programe dedicate
românilor de pretutindeni de către MRP, ICR, MAE și alte instituții în România sau în țările
de proveniență;
c)

vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată
de orice entitate prevăzută de această lege.

(2)
Instituțiile de învățământ superior pot susține și stimula participarea bursierilor la
activități având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice,
culturale și religioase a românilor de pretutindeni, în concordanță cu Legea 299/2007.
Articolul 10.
a) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul institutiilor de
învățământ superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de scolarizare.
b) În situația în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă și fără plata taxelor de
școlarizare, respectiv pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare)
solicită mobilitate academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate
beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite transferabile
pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activității profesionale a
studenților instituției de învățământ la care solicită transferul.
c) Instituția de învățământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vederea
emiterii aprobării de școlarizare.
Articolul 11.
Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget
pentru un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi
urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform
prevederilor legale în vigoare.
Articolul 12.
Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare,
care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în
cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții
de învățământ superior. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare,
precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.
Articolul 13.
(1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe
parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei
instituții de învățământ superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România,
începând cu anul universitar următor.
(2) Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la un program
de studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un
nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de
admitere, aceștia își pot continua studiile în baza aprobării anterioare.
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Examen de admitere la limba română pentru cetăţenii străini
în vederea înscrierii în anul I – predare în limba română
Examenul de admitere la limba română pentru cetăţenii străini care doresc să studieze în limba română va
avea loc la sediul Disciplinei Limbi Moderne din clădirea Facultăţii de Medicină, Bd. Eroilor Sanitari nr.
8, în următoarele zile:
- Marţi
- Joi
- Marţi
- Joi
- Luni
- Marţi
- Joi
- Luni

10 septembrie 2019 - ora 12.00
12 septembrie 2019 - ora 12.00
17 septembrie 2019 – ora 12.00
19 septembrie 2019 - ora 12.00
23 septembrie 2019 - ora 12.00
24 septembrie 2019 - ora 12.00
26 septembrie 2019 - ora 12.00
30 septembrie 2019 - ora 12.00

Susţinerea examenului se face numai pe baza unei programări prealabile la sediul Disciplinei, unde
candidaţii se vor prezenta personal de luni până vineri între orele 11.30-12.30 pentru a se programa la
examen. Nu se fac programări în ziua examenului.
Accesul în sala de examen se face pe baza următoarelor documente: paşaportul eliberat de ţara în baza
cetăţeniei căreia s-au înscris şi adeverinţa eliberată de Serviciul Studenţi Străini. Candidaţii care nu au
asupra lor aceste documente nu vor putea susţine examenul de limba română.
Candidaţii care vor ajunge mai târziu faţă de ora începerii primei probe (proba scrisă) nu vor fi primiţi în
sală şi, astfel, nu vor putea susţine examenul în ziua respectivă.
Examenul constă în susţinerea a două probe:
- Proba scrisă (eliminatorie). Notele se acordă de la 1 la 10, nota minimă de promovare este 5,00 (cinci).
Candidaţii care nu promovează proba scrisă nu pot susţine proba orală.
- Proba orală va fi susţinută în aceeaşi zi cu proba scrisă, la un interval de aproximativ 2-3 ore, de candidaţii
care au obţinut minimum nota 5,00 la proba scrisă.
Bibliografie:
1. Olga Bălănescu, Limbaj medical românesc pentru străini, Editura Ariadna ’98, 1999.
2. Grigore Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Limba română – manual pentru studenţii
străini, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996/2003.
3. Gheorghe Doca, Learn Romanian: Course for English Speakers, Editura Niculescu, 2008
4. Andra Vasilescu (coordonator), Limba română ca limbă straină. Dosare pedagogice, Editura
Universităţii din Bucureşti, 2006.

Page 8 of 8

