MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr…………. din ………………….

Nr. ……………din………………

Metodologia
de școlarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica
Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unitățile de învățământ
preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul școlar
2016 – 2017

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1
(1) Prezenta Metodologie se adresează românilor de pretutindeni, care au domiciliul stabil în
străinătate.
(2) Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Hotărârii de
Guvern nr. 689/1994, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 299/2007 privind
sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
 persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine
română, cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor
României, indiferent de modul în care aceștia sunt apelați (armâni, armânji, aromâni, basarabeni,
bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, 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), denumite în continuare români de pretutindeni;
 românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora precum și
cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.
(3) Românii de pretutindeni vor da o declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber
exprimate, prin care își asumă identitatea culturală română.
(4) Declarația menționată la alin. 3 se completează de către candidat, părinte sau tutorele legal, la
sediul misiunilor diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților, cu sprijinul
Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, conform prevederilor art. 6,
alin 2 din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modelul
declarației și modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din legea
mai sus menționată.
ART. 2
(1) Statul român acordă, pentru românii de pretutindeni, locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar
cu bursă și locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă care se atribuie cu respectarea
prioritară a criteriului calității, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Guvernul României alocă, anual, prin Hotărâre de Guvern, cifra de școlarizare care stabilește
numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul statului, pentru românii de
pretutindeni.
(3) Locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, se acordă pentru înscrierea în
învățământul preuniversitar de stat, ciclul liceal și învățământ profesional. Elevii care doresc să-și
continue studiile în învățământul profesional, vor trebui să opteze pentru bursa al cărui cuantum
este mai mare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, se acordă pentru înscrierea în
învățământul preuniversitar de stat, ciclurile primar, gimnazial și liceal.
(5) Studiile cu finanțare din partea statului român se desfășoară exclusiv în limba română.
(6) Admiterea la studii pe locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă se realizează de o
comisie mixtă MENCS – MAE. Membrii MENCS vor fi numiți prin ordin de ministru al educației
naționale și cercetării științifice.
ART. 3
(1) Pot accede în unitățile de învățământ preuniversitar din România, candidații românii de
pretutindeni, care:
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au documente care atestă domiciliul stabil în străinătate;
fac dovada originii etnice române, potrivit art. 1;
prezintă acte de studii emise de instituții de învățământ recunoscute în țara de proveniență.

(2) Accesul în învățământul preuniversitar la profilurile artistic și sportiv este condiționat de
promovarea probelor de aptitudini; la profilul teologic de prezentarea recomandării în scris a
ierarhilor sau a acordului conducătorilor locali de culte; la clasele bilingve, de promovarea probei
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, susținute de candidați la liceele din România, la
care au fost repartizați. Aceste probe se desfășoară în perioada imediat următoare admiterii.
Evaluarea probelor de aptitudini a cunoștințelor de limbă modernă se realizează conform
prevederilor legale în vigoare. Elevii respinși la probele de aptitudini/verificare a cunoștințelor de
limbă modernă vor fi reorientați spre alte profiluri de către inspectoratele școlare județene/ISMB.
(3) Pentru învățarea limbii române, candidații înscriși la studii preuniversitare pot urma „Cursul de
inițiere în limba română” la una dintre unitățile de învățământ, desemnate de către inspectoratele
școlare județene/ISMB în acest scop, în aceleași condiții financiare în care au fost admiși.
(4) Repartizarea candidaților pe filiere, profiluri, domenii de pregătire și specializări se efectuează
în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în funcție de opțiuni și de numărul de burse, pe
locurile comunicate de inspectoratele școlare județene/ISMB, prioritar, după cum urmează:
- Pentru absolvenții de gimnaziu din România;
- Pentru absolvenții de gimnaziu din raioanele de est din Republica Moldova;
- Pentru absolvenții de gimnaziu din Republica Moldova, cu excepția raioanelor de est.
ART. 4
Românii de pretutindeni pot studia și pe locuri cu taxa în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii
români, cu acordul unității de învățământ particulare/postliceale acreditate, înscrise în Registrul
ARACIP.
ART. 5
(1) Românii de pretutindeni au următoarele obligații:
 să respecte Constituția României și legile în vigoare ale statului român;
 să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea.
(2) În cazul încălcării prevederilor menționate la alin. 1, la propunerea unităților de învățământ
preuniversitar, MENCS poate retrage finanțarea locului fără plata taxelor de școlarizare, dar cu
bursă pentru persoana în cauză.

CAPITOLUL II
ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI , ABSOLVENŢI DE GIMNAZIU ÎN
ROMÂNIA ÎN CLASA A IX-A
ART. 6
Admiterea românilor de pretutindeni, absolvenți de gimnaziu din România, în clasa a IX-a se
realizează pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă.
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(1) Oferta locurilor se publică pe site-ul ISJ Iași http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea Examene Admitere) și pe site-ul MENCS, conform anexei 1.
(2) Admiterea se realizează prin concurs computerizat.
(3) Dosarul de concurs trebuie să conțină:
 copie după pașaport și carte de identitate a candidatului și al părinților/tutorilor legali care
atestă domiciliul stabil în străinătate;
 certificat de naștere (copie);
 susținerea originii etnice române, prin declarație pe propria răspundere/tutore legal, conform
art. 2, pct. 1, 2 (după caz);
 declarația notarială a părintelui (tutorelui legal) privind școlarizarea elevului/ei minor/e și
toate responsabilitățile ce decurg din școlarizarea elevului/ei pe teritoriul României;
 cererea de înscriere – formular tip (anexa 1b);
 adeverința cu notele obținute la evaluarea națională în România (copie);
 foaia matricolă pentru ciclul gimnazial (copie);
 recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru
candidații la admiterea în învățământul preuniversitar teologic (după caz);
 declarație notarială că nu deține carte de identitate emisă de autoritățile române.
(4) Dosarul cu actele de studii se depune la sediul Inspectoratului Școlar al județului Iași (adresa:
Strada Nicolae Bălcescu 26, Iași 700117), personal, până la data de 15 iulie a. c.
(5) Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare. De asemenea, prezentarea de date
false atrage după sine anularea concursului pentru candidații respectivi.
(6) Media de admitere se calculează astfel:
- media ponderată între media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții
clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor V–VIII, care
are o pondere de 25%.
ABS  3EN
MA 
4
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor V–VIII;
EN
= media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.
Media generală și media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(7) În cazul în care doi candidați admiși au medii egale, departajarea acestora se face după
următoarele criterii:
 media generală obținută la evaluarea națională;
 nota obținută la proba de limbă și literatură română la evaluarea națională;
 nota obținută la proba de matematică la evaluarea națională.
(8) Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate pe site-ul http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea
Examene – Admitere), la data de 20 iulie.
(9) Inspectoratul Județean Iași va analiza și soluționa cazurile speciale: frați, gemeni, triplete.
(10) Rezultate finale, după soluționarea cazurilor speciale, se vor afișa pe site-ul
http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea Examene – Admitere) și pe site-ul MENCS, la data de 27 iulie.
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(11) Absolvenții de gimnaziu, care nu susțin examenele de Evaluare Națională vor putea să-și
continue studiile pe locurile rămase libere după concursul de admitere, exclusiv pe locuri fără plata
taxelor de școlarizare, dar fără bursă.
(12) Înmatricularea la studii pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă se realizează în
baza ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice.
(13) La înmatriculare, candidații trebuie să prezinte actele de studii și de identitate în original,
precum și alte documente solicitate de unitatea de învățământ. Inspectoratul școlar județean Iași va
transmite către inspectoratele școlare județene/ISMB dosarele candidatelor declarați admiși.
(14) Elevii declarați admiși beneficiază de:
 finanțarea taxelor de școlarizare;
 bursă lunară care se acordă pe parcursul anului școlar, inclusiv în vacanțele legale, și nu se
acordă pe perioada vacanței de vară. În timpul vacanței de vară, elevii pot primi bursă
numai în cazul în care sunt reținuți la școală pentru activități curriculare;
 asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial
endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
 tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval şi subteran, precum
și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic.
(15) Elevii pot solicita inspectoratelor școlare județene/al municipiului București cazare în
internatele școlare în conformitate cu reglementările în vigoare.
(16) Locul fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă se suspendă în cazul repetenției pentru
anul de studii repetat, urmând ca aceasta să poată fi redobândită, în anul de studii următor, după
promovarea anului repetat. Pe perioada suspendării bursei, elevii care repetă anul vor studia fără
plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă.
(17) În cazul în care elevul obține domiciliul stabil pe teritoriul României, acesta va putea să-și
continue studiile în aceleași condiții ca și cetățenii români, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL III
ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI PE LOCURI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE
ȘCOLARIZARE, DAR CU BURSĂ ȘI PE LOCURI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE
ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, RESPECTIV
PROFESIONAL
ART. 7
(1) Pot accede în ciclul liceal/profesional din România candidații români de pretutindeni care:




au documente care atestă domiciliul stabil în străinătate;
fac dovada originii etnice române, potrivit art. 1;
prezintă acte de studii care certifică absolvirea clasei a VIII-a, respectiv clasei a IX-a,
promoția anului curent.

(2) Admiterea românilor de pretutindeni, în învățământul liceal din România se realizează pe locuri
fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în limita locurilor disponibile, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 291/2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 26 august
2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind
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recunoașterea reciproca a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de
învățământ acreditate in Romania si in Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998.
(3) Absolvenții din Republica Moldova ai clasei a VIII-a care doresc să-și continue studiile în
România în clasa a IX-a din învățământul liceal, o pot face exclusiv pe locuri fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă.
(4) Absolvenții clasei a VIII-a/ a IX-a din Republica Moldova, care doresc să-și continue studiile în
anul I din învățământul profesional, o pot face exclusiv pe locuri fără plata taxelor de școlarizare,
dar cu bursă.
(5) Absolvenții din Republica Moldova ai clasei a IX-a, care dețin un certificat de absolvire a
gimnaziului și care doresc să-și continue studiile în România în clasa a X-a, respectiv într-o clasă
inferioară, o pot face pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă (prin admitere
computerizată), în limita locurilor disponibile, precum și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare,
dar fără bursă (la propunerea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București).
(6) Absolvenții din alte state ai clasei a VIII-a care doresc să-și continue studiile în România în
clasa a IX-a, o pot face pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă dacă au certificate
care confirmă finalizarea ciclului de studii gimnaziale din țara de proveniență și pe locuri fără plata
taxelor de școlarizare, dar fără bursă pentru absolvenții care nu dețin aceste certificate.
(7) Oferta locurilor se publică pe site-ul ISJ Iași http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea Examene Admitere) și pe site-ul MENCS, conform anexei 1, care este structurată pe trei categorii:
locuri la învățământul profesional anul I;
locuri la învățământul liceal clasa a IX-a;
locuri la învățământul liceal clasa a X-a.
(8) Admiterea în învățământul liceal/profesional se realizează prin concurs computerizat.
(9) Repartizarea se va face în două etape:
Etapa I – vor fi repartizați candidații care doresc la învățământul liceal.
Etapa II – vor fi repartizați candidații care doresc la învățământul profesional;

(10) Dosarul de concurs trebuie să conțină:
 copie după pașaport și carte de identitate a candidatului și al părinților/tutorilor legali care
atestă domiciliul stabil în străinătate;
 certificat de naștere (copie);
 susținerea originii etnice române, prin declarație pe propria răspundere/tutore legal, conform
art. 2, pct. 1, 2 (după caz);
 declarația notarială a părintelui (tutorelui legal) privind școlarizarea elevului/ei minor/e și
toate responsabilitățile ce decurg din școlarizarea elevului/ei pe teritoriul României;
 cererea de înscriere – formular tip (anexa 1b);
 foaia matricolă pentru clasele V-VIII, respectiv V-IX (copie);
 diplomă/certificat de finalizare a studiilor gimnaziale efectuate în țara de domiciliu;
 recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru
candidații la admiterea în învățământul preuniversitar teologic (după caz);
 declarație notarială că nu deține carte de identitate emisă de autoritățile române;
 solicitarea părinților/tutorelui de înscriere a elevului la admitere pentru o clasă inferioară
nivelului rezultat din actele de studii, după caz.
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(11) Dosarul cu actele de studii se depune:
 pentru candidații din Diaspora, la misiunile diplomatice ale României sau la registratura
MENCS personal sau prin poștă, până la data de 15 iulie a.c.;
 pentru candidații din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria și Balcani, individual, la sediul
misiunilor diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților, în prezența
membrilor comisiei mixte, în perioadele stabilite prin calendarul deplasărilor (anexa 2).
(12) Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare. De asemenea, prezentarea de
date false atrage după sine anularea concursului pentru candidații respectivi.
(13) Școlarizarea candidaților din Republica Moldova, absolvenți ai clasei a VIII-a care doresc să-și
continue studiile în România în clasa a IX-a se realizează de către Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice, la propunerea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.
Admiterea absolvenților clasei a VIII-a din Republica Moldova, care doresc să-și continue studiile
în învățământul profesional, se realizează computerizat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași,
după media generală de absolvire a anilor de studii pentru clasele V-VIII.
(14) Admiterea computerizată pentru candidații din Republica Moldova absolvenți ai clasei a IX-a
care doresc să-și continue studiile în România în clasa a X-a, respectiv într-o clasă inferioară, se
realizează de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, după media calculată astfel:
- media ponderată între media la examenul de absolvire a gimnaziului, care are o pondere de 75%,
și media generală de absolvire a anilor de studii din învățământului gimnazial, care are o pondere
de 25% în calculul mediei de admitere.

MA 

3MEAG  ABS
4

unde:
MA
= media de admitere;
MEAG = media la examenul de absolvire a gimnaziului;
ABS = media generală de absolvire a anilor de studii din învățământului gimnazial.
Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(15) În cazul în care doi candidați admiși la liceu, au medii de admitere egale, departajarea acestora
se face folosindu-se, următoarele criterii:
 media la examenul de absolvire a gimnaziului;
 nota obținută la proba de matematică.
(16) În cazul în care doi candidați admiși la profesională, au medii de admitere egale, departajarea
acestora se face folosindu-se, următoarele criterii:
 media generală V-VIII la limba română;
 media generală V-VIII la matematică.
(17) Pentru candidații din Ucraina, Balcani, Ungaria și Diaspora, admiterea se realizează prin
concurs de dosare de către MENCS.
(18) Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate pe site-ul http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea
Examene – Admitere), la data de 20 iulie.
(19) Inspectoratul Județean Iași va analiza și soluționa cazurile speciale: frați, gemeni, tripleți.
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(20) Rezultate finale, după soluționarea cazurilor speciale, se vor afișa pe site-ul
http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea Examene – Admitere) și pe site-ul MENCS, la data de 27 iulie.
(21) Înmatricularea la studii se realizează în baza ordinului ministrului educației naționale și
cercetării științifice.
(22) La înmatriculare, candidații trebuie să prezinte actele de studii și de identitate în original,
precum și alte documente solicitate de unitatea de învățământ. Inspectoratul Școlar Județean Iaşi va
transmite către inspectoratele școlare județene/ISMB dosarele candidatelor declarați admiși.
(23) Elevii declarați admiși beneficiază de:
 finanțarea taxelor de școlarizare;
 bursă lunară care se acordă pe parcursul anului școlar, inclusiv în vacanțele legale, și nu se
acordă pe perioada vacanței de vară. În timpul vacanței de vară, elevii pot primi bursă
numai în cazul în care sunt reținuți la școală pentru activități curriculare;
 asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial
endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
 tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum
şi pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic.
(24) Elevii pot solicita inspectoratelor școlare județene/al municipiului București cazare în
internatele școlare în conformitate cu reglementările în vigoare.
(25) Bursa se suspendă în cazul repetenției pentru anul de studii repetat, urmând ca aceasta să poată
fi redobândită, în anul de studii următor, după promovarea anului repetat. Pe perioada suspendării
bursei, elevii care repetă anul vor studia fără taxă de școlarizare, dar fără bursă.
(26) În cazul în care elevul obține domiciliul stabil pe teritoriul României, acesta va putea să-şi
continue studiile în aceleași condiții ca și cetățenii români, în conformitate cu prevederile legale.
(27) Bursele de studii alocate pentru școlarizarea în învățământul profesional/liceal pot fi
redistribuite pe nivel de studii, în funcție de solicitări, în raport cu numărul de burse alocat.

CAPITOLUL IV
ŞCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, CU DOMICILIU ÎN ALTE STATE, PE
LOCURI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
ART. 8
(1) Românii de pretutindeni pot accede pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în
învățământul preuniversitar ciclurile primar, gimnazial și liceal.
(2) Dosarul candidaților trebuie să conțină:
 avizul conducerii unității școlare din România, în conformitate cu „Regulamentul de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar”;
 copie după pașaport/carte de identitate a candidatului și al părinților/tutorilor legali care atestă
domiciliul stabil în străinătate;
 certificat de naștere (copie);
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 susținerea originii etnice române, prin declarație pe propria răspundere/tutore legal, conform
art. 2, pct. 1, 2 (după caz);
 declarația notarială a părintelui (tutorelui legal) privind școlarizarea elevului/ei minor/e și
toate responsabilitățile ce decurg din școlarizarea elevului/ei pe teritoriul României;
 cererea de înscriere – formular tip (anexa 1b);
 foaia matricolă pentru clasele V-VIII, respectiv V-IX (copie);
 diplomă/certificat de finalizare a studiilor gimnaziale efectuate în țara de domiciliu;
 recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru
candidații la admiterea în învățământul preuniversitar teologic (după caz);
 declarație notarială că nu deține carte de identitate emisă de autoritățile române;
 adresa de înaintare a dosarului din partea inspectoratului școlar județean/ISMB. Consiliile de
administrație din cadrul inspectoratelor școlare propun clasa în care va fi înscris/ă elevul/a.
(3) Dosarul se depune în termen de 5 zile de la obținerea avizului conducerii unității de învățământ
de către părinte/tutore legal, la sediul inspectoratului școlar județean/ISMB, pe raza căruia se află
unitatea de învățământ solicitată.
(4) Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene verifică existența în dosar a
documentele prevăzute la art. 8, alin. 2 și, în cazul în care constata că dosarul nu este complet,
înștiințează ISJ/ISMB în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.
(5) Evaluarea documentelor școlare presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la
organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități
de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul ARACIP
și identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizațiile menționate.
(6) Recunoașterea se realizează fără măsuri compensatorii, pentru toate clasele absolvite în
străinătate sau la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul
României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în
Registrul ARACIP, cu clasele corespunzătoare sistemului de educație românesc.
(7) La solicitarea părinților/tutorelui, înscrierea elevului/ei se poate realiza și într-o clasă inferioară
nivelului rezultat din actele de studii.
ART. 9
Înscrierea se realizează prin eliberarea avizului de către MENCS – Direcția Generală Relații
Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE).
ART. 10
Elevii pot fi înscriși peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al
inspectoratului școlar.
(1) Elevii acceptați la studii beneficiază de:
 finanțarea taxelor de școlarizare;
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 asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial
endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
 tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum
și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

CAPITOLUL V
ŞCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, CU DOMICILIUL ÎN ALTE
STATE, CU TAXĂ ÎN LEI, ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
ART. 11
(1) Românii de pretutindeni pot studia în România cu taxă în lei în unități de învățământ
preuniversitar particular acreditate/școli postliceale, înscrise în Registrul ARACIP, în aceleași
condiții ca și cetățenii români, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Dosarul trebuie să conțină:
 avizul conducerii unității școlare din România, în conformitate cu „Regulamentul de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar”;
 diplomă/certificat de finalizare a studiilor gimnaziale/liceale, efectuate în țara de domiciliu
(după caz), (copie legalizată);
 foaie matricolă pentru ciclul gimnazial/liceale, (copie legalizată);
 certificat de naștere (copie legalizată);
 copie după pașaport și carte de identitate a candidatului și al părinților/tutorilor legali;
 adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate (copie);
 susținerea originii etnice române prin declarație pe propria răspundere/tutore legal, conform
art. 2, pct. 1, 2 (după caz);
 declarația notarială a părintelui (tutorelui legal) privind școlarizarea elevului/ei minor/e și
toate responsabilitățile ce decurg din școlarizarea elevului/ei pe teritoriul României (după
caz);
 adresa de înaintare a dosarului din partea inspectoratului școlar județean/ISMB. Consiliile
de administrație din cadrul inspectoratelor școlare propun clasa în care va fi înscris/ă
elevul/a.
(3) Dosarul se depune în termen de 5 zile de la obținerea avizului conducerii unității de învățământ
de către părinte/tutore legal, la sediul inspectoratului școlar județean/ISMB, pe raza căruia se află
unitatea de învățământ solicitată.
(4) Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene verifică existența în dosar a
documentele prevăzute la art. 8, alin. 2 și, în cazul în care constată că dosarul nu este complet,
înștiințează ISJ/ISMB în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.
(5) Evaluarea documentelor școlare presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la
organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități
de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul ARACIP
și identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizațiile menționate.
(6) Recunoașterea se realizează fără măsuri compensatorii, pentru toate clasele absolvite în
străinătate sau la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul
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României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în
Registrul ARACIP, cu clasele corespunzătoare sistemului de educație românesc.
(7) La solicitarea părinților/tutorelui, înscrierea elevului/ei se poate realiza și într-o clasă inferioară
nivelului rezultat din actele de studii.
ART. 12
Înscrierea se realizează prin eliberarea avizului de către MENCS – Direcția Generală Relații
Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE).
ART. 13
Elevii pot fi înscriși peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al
inspectoratului școlar.

CAPITOLUL V
TRANSFERUL
ROMÂNILOR
PREUNIVERSITAR

DE

PRETUTINDENI

ÎN

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

ART. 14
(1) Transferul elevilor înmatriculați pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, și locuri
fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă se realizează cu acordul celor două unități de
învățământ implicate, prin ordin de ministru al educației naționale și cercetării științifice. MENCS
va transmite către inspectoratele școlare județene/ISMB ordinul ministrului educației naționale și
cercetării științifice.
(2) Transferul elevilor menționați la alin. 1, se realizează cu acordul celor două unități de
învățământ implicate, la solicitarea inspectoratelor școlare județene/ISMB, în conformitate cu
„Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar”.
(3) Transferul elevilor cu taxă în lei, se realizează cu acordul celor două unități de învățământ
implicate, la solicitarea inspectoratelor școlare județene/ISMB, în conformitate cu „Regulamentul
de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar” și cu aprobarea MENCS.
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