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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:
a) persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română,
cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României,
indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni,
cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedoromâni, 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;
b) românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și
cetățenii români cu domiciliul sau reşedinţa 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 la sediul misiunilor diplomatice ale României din
statele de reședință ale candidaților, cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relaţia 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 menţionată.
(5) Pot accede în instituțiile de învățământ superior din România, românii de pretutindeni, care:
a) au documente care atestă domiciliul stabil în străinătate;
b) fac dovada originii etnice române potrivit art. 1, alin. 2, 3 și 4;
c) au pregătirea necesară, dovedită prin acte de studii eliberate de instituții de învățământ recunoscute
în țara de proveniență;
d) au depus dosarul potrivit calendarului pentru admitere în instituțiile de învățământ superior din
România;
e) pentru specializările din domeniile de studii universitare de licență: educație fizică și sport, artistic,
limbi moderne aplicate, arhitectură și urbanism, înmatricularea este condiționată de susținerea unor
probe de aptitudini, la instituțiile de învățământ superior de profil. Pentru domeniul de licență teologie
înmatricularea este condiționată de prezentarea recomandării în scris a ierarhilor sau a acordului
conducătorilor locali de culte. În cazul nepromovării probelor de aptitudini candidații pierd locul
obținut.
ART. 2
(1) Statul român acordă, anual, pentru românii de pretutindeni, un număr de 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 calităţii, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Românii de pretutindeni pot studia pe locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și
locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în învățământul superior de stat.
(3) Studiile pe locurile menționate la art. 2, alin. 2 se desfășoară exclusiv în limba română.
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(4) Înmatricularea la studii pe locurile menționate la alin. 2 se realizează pe baza ordinului ministrului
educației naționale și cercetării științifice.
(5) Anual, după primul an de studii, universitățile pot propune MENCS realocarea locurilor fără plata
taxelor de școlarizare, dar cu bursă și locurilor fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, cu
respectarea numărului de locuri și a domeniilor de licență stabilite inițial prin ordinul ministrului
educației naționale și cercetării științifice, în funcție de rezultatele școlare obținute de studenții
înmatriculați. Propunerile vor fi transmise la MENCS până la 15 septembrie a.c., în vederea emiterii
ordinului de ministru.
(6) Admiterea pe locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și locurile fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă se va realiza de către o Comisie mixtă MENCS-MAE. Membrii MENCS vor
fi numiți prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
(7) Românii de pretutindeni pot studia pe locuri cu taxă în lei și locuri cu taxă în valută în instituții de
învățământ superior de stat și particular acreditate din România, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 3
(1) Candidații, care nu cunosc limba română, vor fi înscriși la cursurile anului pregătitor de limbă
română, în același regim financiar în care au fost admiși la studii.
a) Durata cursurilor anului pregătitor este de un an academic pentru studii universitare de licență și de 6
luni pentru studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat;
b) Instituțiile de învățământ superior, care organizează an pregătitor de limbă română, sunt prevăzute în
Anexa 1;
c) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea
la programul de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane care:
- prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare ce atestă cel
puțin 4 ani de studii în limba română;
- promovează testul de limbă română, în urma examinării de către o comisie de specialitate, formată
din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector, la una din instituțiile de învățământ
superior acreditată, care eliberează un Certificat de competență lingvistică. În caz de nepromovare a
testului de limbă română, candidatul își pierde locul de studii;
- prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică, nivel minim B2, eliberate de Institutul
Limbii Române.
CAPITOLUL II
Studii universitare de licență
Art. 4
(1) Admiterea absolvenților cu diplomă de bacalaureat obținută în România, pe locuri fără plata taxelor
de școlarizare, dar cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de
învățământ superior de stat acreditate se desfășoară astfel:
a) oferta locurilor alocate pentru românii de pretutindeni, pe instituții de învăţământ superior, conform
Anexei 2, se publică pe site-ul MENCS;
b) candidații vor susține examenul de admitere în sesiunile legal organizate, conform metodologiei
proprii fiecărei instituții de învățământ superior;
c) dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele solicitate de instituțiile de învățământ superior,
în conformitate cu regulamentul propriu, precum și o declarație pe proprie răspundere că nu are
buletin/carte de identitate românească (copie legalizată).
d) dosarul va fi depus direct la sediile instituțiilor de învățământ superior, în perioadele stabilite de
către acestea, pe locurile alocate;
e) candidații declarați admiși vor confirma locul prin depunerea actelor de studii în original, precum şi
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altor documente, solicitate de instituţia de învățământ superior.
f) listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități, către MENCS-DGRIAE, în termen de 5 zile
de la afișarea rezultatelor, în vederea emiterii ordinului ministrului educației naționale și cercetării
științifice.
(2) Candidații declarați admiși beneficiază de:
a) finanțarea taxelor școlare;
b) bursă lunară, după caz;
c) bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanțele legale, și nu se acordă pe
perioada vacanţei de vară. În timpul vacanţei de vară, studenţii pot primi bursă numai în cazul în care
sunt reţinuţi la facultate pentru activităţi curriculare;
d) cazare în căminele studențești, asigurată prin bugetul MENCS, în limita subvenției alocate;
e) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
f) tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi
pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, conform
prevederilor legale.
Art. 5
(1) Admiterea absolvenților cu diplomă de bacalaureat obținută în alte state pe locuri fără plata taxelor
de școlarizare, dar cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă se desfășoară
astfel:
a) oferta locurilor bugetate, repartizată pe instituții de învăţământ superior, domenii de licență şi pe
țări, conform Anexelor 3.1. – 3.11. (după caz), se publică pe site-ul MENCS;
b) dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:
- pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie) și
buletin/carte de identitate, care atestă domiciliul stabil (copie);
- certificatul de naștere (copie legalizată);
- certificatului de căsătorie, după caz (copie legalizată);
- susținerea originii etnice române, prin declarație pe propria răspundere, conform art. 1, alin. 3, după
caz;
- cerere de înscriere (Anexa 4);
- diploma de bacalaureat (copie legalizată);
- foile matricole pentru anii de liceu (copii legalizate);
- recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
- declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie legalizată).
c) dosarul va fi depus până la data de 31 iulie a.c. (data poștei), la sediile misiunilor diplomatice ale
României din statele de reședință ale candidaților sau la Registratura MENCS (excepție făcând statele
în care Comisia mixtă MENCS-MAE își desfășoară activitatea). Pentru Republica Moldova, Ucraina,
Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia și Ungaria, dosarele vor fi depuse la Comisia mixtă MENCSMAE, conform graficului din Anexa 7;
d) în cererea de înscriere la studii universitare de licenţă (Anexa 4), candidaţii vor putea opta pentru: un
(1) singur domeniu fundamental de ierarhizare, maximum trei (3) instituţii de învăţământ superior și
maximum trei (3) domenii de licență la care doresc să studieze (conform Anexelor 3.1. – 3.11.);
e) fiecare candidat depune un singur dosar. În cazul în care un candidat depune mai multe dosare, va fi
considerat valabil primul dosar înregistrat;
f) candidații care optează pentru locuri de studii ce nu se regăsesc în anexele privind repartizarea
numărului de locuri, conform ofertei instituțiilor de învățământ superior de stat din Romania, vor fi
eliminați din concurs.
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g) admiterea se realizează computerizat de către MENCS, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe
locurile alocate de MENCS și în funcție de opțiunile candidaților;
h) media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
Mlic  Mbac
MA 
2
unde:
M lic = media generală a anilor de liceu;
M bac = media examenului de bacalaureat sau media ultimului an, după caz.
În cazul unor medii de admitere egale, departajarea se face în baza mediei anilor de studii.
i) listele candidaților admiși vor fi aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării
științifice și publicate pe site-ul MENCS.
j) candidații declarați admiși vor confirma locul prin depunerea actelor de studii în original, precum şi
altor documente, solicitate de instituţia de învățământ superior.
(2) Candidații declarați admiși beneficiază de:
a) finanțarea taxelor școlare;
b) bursă lunară, după caz;
c) bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanțele legale, și nu se acordă pe
perioada vacanței de vară. În timpul vacanței de vară, studenții pot primi bursă numai în cazul în care
sunt reținuți la facultate pentru activități curriculare;
d) cazarea în căminele studențești se asigură prin bugetul MENCS, în limita subvenției alocate și a
locurilor disponibile;
e) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
f) 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, conform
prevederilor legale.
Art. 6
(1) Admiterea pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și locuri fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă în cadrul extensiunilor universitare, aprobate conform legii, se desfășoară
astfel:
(2) Românii de pretutindeni, care au domiciliul stabil în țările în care funcționează extensiunile
universitare, absolvenți cu diplomă de bacalaureat din România sau alte state, se pot înscrie la
admiterea organizată de universitățile care au extensiuni:
a) dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele solicitate de universitățile românești;
b) dosarul va fi depus la sediul universităților în care există extensiuni, conform metodologiei și
calendarului de admitere proprii;
c) admiterea se desfășoară conform criteriilor proprii universităților românești;
d) listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitățile românești, către MENCS-DGRIAE, în
termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor, în vederea emiterii ordinului ministrului educației naționale
și cercetării științifice.
(3) Candidații declarați admiși beneficiază de:
a) finanțarea taxelor școlare;
b) bursă lunară, după caz.
Art. 7
Admiterea pe locuri cu plata taxei în lei pentru absolvenți cu diplomă de bacalaureat obținută în
România sau în alte state se desfășoară astfel:
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a) candidații vor susține examenul de admitere în sesiunile legal organizate, conform metodologiei
proprii fiecărei instituții de învățământ superior;
b) dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele solicitate de instituțiile de învățământ superior,
în conformitate cu regulamentul propriu, precum și o declarație pe proprie răspundere că nu are
buletin/carte de identitate românească (copie legalizată);
c) dosarul va fi depus direct la sediile instituțiilor de învățământ superior, în perioadele stabilite de
acestea;
d) candidații declarați admiși vor confirma locul prin depunerea actelor de studii în original, precum şi
altor documente, solicitate de instituția de învățământ superior;
e) listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități, către MENCS-DGRIAE, în termen de 5
zile de la afișarea rezultatelor, în vederea emiterii aprobărilor.
Art. 8
(1) Școlarizarea pe locuri cu plata taxei în valută a românilor de pretutindeni, care au domiciliul în alte
state, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de primire la studii și școlarizare a
cetățenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de stat și
particular acreditate, în anul școlar/universitar 2016 – 2017.
(2) Cetățenii de origine etnică români, cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate, care își
schimbă domiciliul stabil în România, pe parcursul studiilor, înscriși pe cont propriu valutar, pot
beneficia de schimbarea formei de finanțare a studiilor, în limita locurilor disponibile, cu condiția
promovării concursului de admitere, organizat de către instituțiile de învățământ superior, într-o sesiune
legal stabilită, cu aprobarea universităților, conform reglementarilor proprii.
CAPITOLUL III
Studii universitare de masterat
ART. 9
(1) Admiterea pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și locuri fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă se desfășoară astfel:
a) Sunt eligibili pentru înscriere la concurs absolvenții cu diplomă de licență obținută în România, alt
stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de
licență acreditate pe baza evaluării formulate de o agenție de evaluare a calității, înscrisă în
Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (EQAR);
b) nu se vor putea înscrie la acest concurs absolvenții care dețin diplome și calificări profesionale
obținute în state terțe UE în profesiile reglementate sectorial în Uniunea Europeană, respectiv:
arhitect; asistent medical generalist; farmacist; medic; medic dentist; medic veterinar; moașă;
c) oferta locurilor alocate, pe instituții de învăţământ superior și țări, conform Anexelor 5.1. – 5.3.
(după caz), se publică pe site-ul MENCS;
d) candidații vor susține examenul de admitere în sesiunile legal organizate, conform metodologiei
proprii fiecărei instituții de învățământ superior;
e) dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele solicitate de instituțiile de învățământ superior,
în conformitate cu regulamentul propriu, precum și o declarație pe proprie răspundere că nu are
buletin/carte de identitate românească (copie legalizată);
f) dosarul va fi depus direct la sediile instituțiilor de învățământ superior, în perioadele stabilite de
către acestea, pe locurile alocate;
g) candidații declarați admiși vor confirma locul prin depunerea actelor de studii în original, precum şi
alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior;
h) listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități, către MENCS-DGRIAE, în termen de 5
zile de la afișarea rezultatelor, în vederea emiterii ordinului ministrului educației naționale și cercetării
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științifice.
(2) Candidații declarați admiși beneficiază de:
a) finanțarea taxelor școlare;
b) bursă lunară, după caz;
c) bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanțele legale, și nu se acordă pe
perioada vacanței de vară. În timpul vacanței de vară, studenții pot primi bursă numai în cazul în care
sunt reținuți la facultate pentru activități curriculare;
d) cazarea în căminele studențești se asigură prin bugetul MENCS, în limita subvenției alocate;
e) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
f) 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, conform
prevederilor legale.
Art. 10
(1) Admiterea pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și locuri fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă în cadrul extensiunilor universitare aprobate conform legii se desfășoară
astfel:
a) Sunt eligibili pentru a se înscrie la concurs românii de pretutindeni, care au domiciliul stabil în țările
în care funcționează extensiunile universitare, absolvenți cu diplomă de licență și diplomă de masterat
din România sau alte state.
b) dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele solicitate de universitățile românești;
c) dosarul va fi depus la sediul universităților în care există extensiuni, conform metodologiei și
calendarului de admitere proprii, precum și o declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de
identitate emisă de autoritățile române (copie legalizată);
d) admiterea se desfășoară conform criteriilor proprii ale universității;
e) listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități, către MENCS-DGRIAE, în termen de 5
zile de la afișarea rezultatelor, în vederea emiterii ordinului ministrului educației naționale și cercetării
științifice.
(3) Candidații declarați admiși beneficiază de:
a) finanțarea taxelor școlare;
b) bursă lunară, după caz.
Art. 11
Admiterea pe locuri cu plata taxei în lei pentru absolvenți cu diplomă de licență obținută în România
sau în alte state se desfășoară astfel:
a) candidații vor susține examenul de admitere în sesiunile legal organizate, conform metodologiei
proprii fiecărei instituții de învățământ superior;
b) dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele solicitate de instituțiile de învățământ superior,
în conformitate cu regulamentul propriu, precum și o declarație pe proprie răspundere că nu are
buletin/carte de identitate emisă de autoritățile române (copie legalizată);
c) dosarul va fi depus direct la sediile instituțiilor de învățământ superior, în perioadele stabilite de
către acestea;
d) listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități, către MENCS-DGRIAE, în termen de 5
zile de la afișarea rezultatelor, în vederea emiterii aprobărilor de înmatriculare cu taxă în lei;
e) candidații declarați admiși vor confirma locul bugetat prin depunerea actelor de studii în original,
precum şi alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior.
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Art. 12
(1) Școlarizarea pe locuri cu plata taxei în valută a românilor de pretutindeni se realizează în
conformitate cu prevederile Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini în
unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate,
în anul școlar/universitar 2016 – 2017.
(2) Cetățenii de origine etnică română, cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate, care își
schimbă domiciliul stabil în România, pe parcursul studiilor, înscriși pe cont propriu valutar, pot
beneficia de schimbarea formei de finanțare a studiilor, în limita locurilor disponibile, cu condiția
promovării concursului de admitere, organizat de către instituțiile de învățământ superior, într-o sesiune
legal stabilită, cu aprobarea universităților, conform reglementarilor proprii.
CAPITOLUL IV
Studii universitare de doctorat
ART. 13
(1) Admiterea pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și locuri fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă se desfășoară astfel:
a) Sunt eligibili pentru înscriere la concurs absolvenții cu diplomă de licență obținută în România, alt
stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de
licență şi de master acreditate de o agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (EQAR);
b) oferta locurilor alocate, pe instituții de învăţământ superior, pe instituții de învăţământ superior,
conform Anexelor 6.1. – 6.3. (după caz), se publică pe site-ul MENCS;
c) candidații vor susține examenul de admitere în sesiunile legal organizate, conform metodologiei
proprii fiecărei instituții de învățământ superior;
d) dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele solicitate de instituțiile de învățământ superior,
în conformitate cu regulamentul propriu, precum și o declarație pe proprie răspundere că nu are
buletin/carte de identitate emisă de autoritățile române (copie legalizată);
e) dosarul va fi depus direct la sediile instituțiilor de învățământ superior, în perioadele stabilite de
către acestea, pe locurile alocate;
f) candidații declarați admiși vor confirma locul prin depunerea actelor de studii în original, precum şi
altor documente, solicitate de instituţia de învățământ superior;
g) listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități, către MENCS-DGRIAE, în termen de 5
zile de la afișarea rezultatelor, în vederea emiterii ordinului ministrului educației naționale și cercetării
științifice.
(2) Candidații declarați admiși beneficiază de:
a) finanțarea taxelor școlare;
b) bursă lunară, după caz;
c) bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic, doctoranzilor înmatriculați la forma de
învățământ cu frecvență;
d) cazare în căminele studențești, asigurată prin bugetul MENCS, în limita subvenției alocate;
e) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
f) 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, conform
prevederilor legale.
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Art. 14
Admiterea pe locuri cu plata taxei în lei pentru absolvenți cu diplomă de licență și diplomă de masterat
obținute în România sau în alte state se desfășoară astfel:
a) candidații vor susține examenul de admitere în sesiunile legal organizate, conform metodologiei
proprii fiecărei instituții de învățământ superior;
b) dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele solicitate de instituțiile de învățământ superior,
în conformitate cu regulamentul propriu, precum și o declarație pe proprie răspundere că nu are
buletin/carte de identitate emisă de autoritățile române (copie legalizată);
c) dosarul va fi depus direct la sediile instituțiilor de învățământ superior, în perioadele stabilite de
către acestea;
d) listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități, către MENCS-DGRIAE, în termen de 5
zile de la afișarea rezultatelor, în vederea emiterii aprobărilor de înmatriculare cu taxă în lei;
e) candidații declarați admiși vor confirma locul prin depunerea actelor de studii în original, precum şi
alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior.
Art. 15
(1) Școlarizarea pe locuri cu plata taxei în valută a românilor de pretutindeni, care au domiciliul în
state, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de primire la studii și școlarizare a
cetățenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de stat și
particular acreditate, în anul școlar/universitar 2016 – 2017.
(2) Cetățenii de origine etnică română, cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate, care își
schimbă domiciliul stabil în Romania, pe parcursul studiilor, înscriși pe cont propriu valutar, pot
beneficia de schimbarea formei de finanțare a studiilor, în limita locurilor disponibile, cu condiția
promovării concursului de admitere, organizat de către instituțiile de învățământ superior, într-o sesiune
legal stabilită, cu aprobarea universităților, conform reglementarilor proprii.
CAPITOLUL V
Învățământul superior medical (rezidențiat)
ART. 16
(1) Admiterea pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă a absolvenților cu diplomă de
licenţă (profil: medicină, medicină dentară şi farmacie) obținută în România sau în alt stat membru al
Uniunii Europene sau Confederației Elvețiene se desfășoară astfel:
a) oferta locurilor bugetate, pe instituții de învăţământ superior, pe instituții de învăţământ superior,
conform Anexelor 5.1. – 5.3. (după caz), se publică pe site-ul MENCS;
b) candidații se înscriu și susțin examenul la concursul național de rezidențiat, organizat de Ministerul
Sănătății, în aceeași perioadă și aceleași condiții ca și cetățenii români, conform „Metodologiei privind
organizarea concursului național de rezidențiat”, valabilă pentru anul curent și elaborată de Ministerul
Sănătății, pe locurile alocate;
c) dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele solicitate de centrul organizator de rezidențiat,
desemnat de Ministerul Sănătății, în conformitate cu regulamentul propriu, precum și o declarație pe
proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie legalizată);
d) dosarul va fi depus direct la sediul centrului desemnat de către Ministerul Sănătății;
e) sunt declarați admiși candidații care obțin punctajul minim de promovare a concursului național de
rezidențiat;
f) listele candidaților admiși vor fi înaintate de către Ministerul Sănătății, către MENCS-DGRIAE, în
termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor, în vederea emiterii ordinului ministrului educației naționale
și cercetării științifice;
g) repartizarea românilor de pretutindeni pe specialități medicale se realizează de către MENCS prin
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ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, în baza avizului instituției de învățământ
superior acreditate cu profil medical, precum și avizului unui spital sau unei clinici medicale, cu
respectarea punctajului minim pe specialitatea medicală obținută de cetățenii români;
h) candidații declarați admiși vor confirma locul bugetat prin depunerea actelor de studii în original,
precum și alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior.
(2) Candidații declarați admiși beneficiază de:
g) finanțarea taxelor școlare;
h) bursă lunară, după caz;
i) finanțarea locului fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă se acordă pe toată durata anului
calendaristic, medicilor rezidenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
j) cazare în căminele studențești, asigurată prin bugetul MENCS, în limita subvenției alocate;
k) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
l) 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, conform
prevederilor legale.
Art. 17
(1) Școlarizarea pe locuri cu plata taxei în valută a românilor de pretutindeni, care au domiciliul în alte
state, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de primire la studii și școlarizare a
cetățenilor străini din state terțe UE în unități de învățământ preuniversitar/instituții de învățământ
superior acreditate și autorizate provizoriu.
(2) Cetățenii de origine etnică română, cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate, care își
schimbă domiciliul stabil în Romania, pe parcursul studiilor, înscriși pe cont propriu valutar, pot
beneficia de schimbarea formei de finanțare a studiilor, în limita locurilor disponibile, cu condiția
promovării concursului de admitere, organizat de către instituțiile de învățământ superior, într-o sesiune
legal stabilită, cu aprobarea universităților, conform reglementarilor proprii.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
ART. 18
(1) Românii de pretutindeni au următoarele obligaţii:
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;
c) să respecte prevederile prezentei metodologii care, în anumite situații, prevalează regulamentul
intern al instituțiilor de învățământ superior;
d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte de urgență 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 prevederilor menţionate la alin. 1, la propunerea instituţiilor de învăţământ
superior, MENCS poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.
ART. 19
(1) Finanțarea studenților înscriși în programele de studii universitare de licență și master se suspendă,
în cazul în care aceștia nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite
transferabile. Finanțarea poate fi redobândită în anul de învățământ următor, după obținerea celor 60 de
credite transferabile, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului academic.
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Pe perioada suspendării bursei studenții vor studia cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii
români, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Finanțarea se retrage în cazul încălcării legislației naționale sau normelor de conduită universitară.
ART. 20
Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un
singur domeniu pe 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, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români,
conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 21
Studenții admiși într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt
exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în
aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei
Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.
ART. 22
(1) În cazul în care un student admis pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă sau
pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă obține domiciliul stabil pe teritoriul
României, acesta își pierde locul cu bursă și finanțarea cheltuielilor de școlarizare, precum și finanțarea
cheltuielilor de cazare;
(2) În cazul în care cetățenii de origine etnică română și cetățenii de origine română cu domiciliul stabil
în străinătate, care, pe parcursul studiilor, își schimbă domiciliul stabil în România, aceștia pot ocupa
un loc de studii finanțat de la bugetul de stat, cu condiția promovării concursului de admitere, organizat
într-o sesiune legal stabilită, conform reglementarilor proprii fiecărei instituții de învățământ superior.
(3) Locurile de studii prevăzute pentru românii de pretutindeni, care nu s-au ocupat, pot fi redistribuite
altor ţări şi instituţii de învăţământ superior, în funcţie de capacitatea de şcolarizare avizată de
ARACIS.
ART. 23
(1) Mobilitatea academică internă definitivă, de la o instituție de învățământ superior de stat la alta, se
realizează prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, în următoarele condiții:
a) obținerea acceptului ambelor instituții de învățământ superior, conform regulamentului intern al
acestora;
b) cu excepția primului și ultimului an de studii;
c) să întrunească numărul minim de credite transferabile pentru promovarea în anul următor,
conform regulamentului propriu celor două instituții de învățământ superior;
d) să întrunească număr de 60 de credite transferabile pentru păstrarea statutului de bursier al
statului român;
e) cererea de mobilitate să fie aprobată de cei doi rectori și cei doi decani, urmând a fi transmisă la
MENCS până la începerea anului universitar.
(2) În cazul nerespectării prevederilor menţionate la alin. 1, lit. d), solicitarea de mobilitate va fi
aprobată în regim cu plata taxei în lei.
(3) Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice va fi comunicat celor două
universități.
(4) În cazul în care în primul an de studii există trunchi comun de materii, candidații pot opta pentru
schimbarea domeniului de licență, dar numai în cadrul aceluiași domeniu fundamental de ierarhizare, la
care au fost admiși inițial.
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(5) Pentru românii de pretutindeni, aflaţi la studii universitare - ciclurile I, II, III - pe parcursul anilor de
studii nu se admite schimbarea domeniului fundamental de ierarhizare în cadrul căruia au fost admişi în
calitate de bursieri ai statului român.
(6) 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.
ART. 24
Candidaţii din statele membre ale Uniunii Europene (UE) și Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
(AELS; EFTA) vor prezenta la înscrierea în instituţiile de învăţământ superior şi/sau centrele de an
pregătitor, atât actele originale şi copiile traduse şi legalizate ale acestora, cât şi formularul E106, în
vederea obţinerii permisului de şedere în România.
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