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PARTEA I - BURSIERI AI STATULUI ROMÂN
SECŢIUNEA I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 (1) Statul român acordă, pentru tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu
domiciliul în străinătate1, burse de studii care se atribuie, prin respectarea prioritară a criteriului
calităţii, conform Legii Educației Naționale 1/2011.
Anual, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) emite o Hotărâre
de Guvern privind aprobarea cifrei de şcolarizare, prin care se stabilește “Numărul de locuri cu
finanțare totală sau parțială din bugetul ministerului pentru tinerii de origine etnică română și
cetățenii români cu domiciliul în străinătate”.
Locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare subvenționate de statul român, prin MECTS,
sunt acordate tinerilor de origine etnică română și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate,
care optează pentru înscrierea în unitățile de învățământ cuprinse în cadrul sistemului național de
învățământ preuniversitar și superior de stat.
Prezenta Metodologie se adresează candidaților din Republica Moldova, Republica Albania,
Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica
Ungară, precum și celor din Diaspora.
(2) Conform Legii nr. 288/2004, organizarea studiilor universitare în România este
următoarea:
a) ciclul I – studii universitare de licență;
b) ciclul II – studii universitare de masterat/rezidențiat;
c) ciclul III – studii universitare de doctorat.
(3) Pentru anul de învăţământ 2013-2014, se stabilesc următoarele categorii de bursieri:
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, locuri pentru care se asigură următoarele
facilităţi:
- finanțarea taxelor de şcolarizare;
- bursă lunară (echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună – pentru elevi şi studenți, 75
euro/lună – pentru masteranzi, medici aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de
specializare/perfecţionare postuniversitară, 85 euro/lună – pentru doctoranzi); pentru elevi, studenţi
şi masteranzi, bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de
primăvară, şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară. În timpul vacanţei de vară, elevii şi
studenţii pot primi bursă numai în cazul în care sunt reţinuţi la şcoală sau la facultate pentru
activităţi curriculare. Pentru doctoranzi, bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic. Pentru
cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară, bursa se acordă pe perioada
efectuării stagiului.
Bursele pentru elevi se asigură din bugetul MECTS, iar celelalte cheltuieli legate de
şcolarizare se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale, pe a căror rază îşi
desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar.
Bursele studenţilor din toate ciclurile de învăţământ se suspendă în cazul repetenţiei pentru
anul de învăţământ repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de învăţământ
următor, după promovarea anului repetat, cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească
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Conform prevederilor H.G. 689/1994, Legii 299/2007 și OUG 10/2008 aprobată prin Legea 190/2008, precum și a
Legii 270/2011
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durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei, studenţii care repetă anul vor suporta
cheltuielile de şcolarizare. Studenţii care beneficiază de sistemul creditelor universitare transferabile
sau sunt înmatriculaţi în anul următor, având aprobarea de a susţine examene din anii anteriori,
beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata academică a studiilor.
- cazarea în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, cu finanțare de la bugetul de stat, se
asigură prin bugetul MECTS, în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de
stat, după cum urmează; 8 luni pentru cazarea elevilor în internatele școlare; 10 luni pentru cazarea
studenților din ciclurile I (licență) și II (masterat) în căminele studențești; 12 luni pentru cazarea
studenților din ciclul II (rezidențiat) și III (doctorat), și în limita locurilor oferite de unitățile de
învățământ/universități în acest scop, eventualele diferențe urmând a fi suportate de elevi/studenți.
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură
următoarele facilități:
- finanțarea taxelor de şcolarizare;
- cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, cu finanțare de la bugetul de stat, din
bugetul MECTS, conform art. 1(3) a) din prezenta Metodologie.
(4) Bursierii statului român beneficiază de următoarele drepturi:
a) asistenţă medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial
endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.
b) 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,
pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, respectiv în timpul anului
universitar, pentru studenţii instituțiilor de învățământ superior de stat acreditat.
(5) Bursierii statului român au următoarele obligaţii:
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
b) să respecte regulamentul intern al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;
c) să suporte cheltuielile de şcolarizare pentru anul repetat, cu excepţia celor care au
avizul comisiei medicale şi aprobarea Senatului universităţii, conform reglementărilor legale în
vigoare.
Art.2 (1) Repartizarea burselor de studii, pe niveluri de învăţământ şi pe ţări se va publica anual pe
site-ul MECTS, prin ordinul al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului (OMECTS),
cu respectarea prevederilor legale, în baza ofertei universitare și în limita capacității aprobate de
ARACIS.
(2) Ocuparea locurilor se realizează prin concurs.
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape:
a) depunerea dosarului de concurs, în funcție de nivelul de studii pentru care se optează;
dosarul va fi întocmit conform anexelor 2 și 4 ale OMECTS;
b) verificarea dosarului, înregistrat în centrele destinate acestui scop, de către Comisia mixtă
a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Ministerul Afacerilor Externe –
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (MECTS – MAE – DRP), cu respectarea
termenelor prevăzute în „Graficul activităților Comisiei mixte MECTS – MAE – DRP și ale
misiunilor diplomatice în vederea preselecției tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor
români cu domiciliul în străinătate, în învățământul de stat din România”.
c) susținerea concursului organizat la nivelul instituţiilor de învăţământ superior pentru
ciclurile de studii universitare de licență, masterat şi doctorat sau a examenului naţional de
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rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătăţii, pentru absolvenții cu diplomă emisă în România sau
alt stat membru al Uniunii Europene.
(3) În cererea de înscriere pentru ciclul I – studii universitare de licenţă (anexele 1A și 1B),
candidaţii vor putea opta pentru:
a) un (1) domeniu fundamental de ierarhizare şi maximum trei (3) instituţii de învăţământ
superior, cu precizarea domeniului de licență la care doresc să studieze;
b) o singură instituție de învățământ superior la care pot opta pentru trei (3) domenii de
licență din cadrul aceluiași domeniu fundamental de ierarhizare, în ordinea preferinţelor;
c) trei universități diferite și trei domenii de licență din cadrul aceluiași domeniu
fundamental de ierarhizare.
Înscrierea candidaților pe locuri de studii care nu se regăsesc în anexa OMECTS privind
repartizarea numărului de locuri pentru românii de pretutindeni, conform ofertei instituțiilor de
învățământ superior de stat din Romania, atrage automat eliminarea din concurs.
(4) Pentru specializările din domeniile de studii universitare de licenţă de educaţie fizică şi
sport, teologie, artistic, limbi moderne aplicate, arhitectură şi urbanism, înmatricularea este
condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini, locurile fiind distribuite numai celor declaraţi
promovaţi la aceste probe, în ordinea descrescătoare a mediei generale. În cazul nepromovării
probelor de aptitudini, candidații respectivi pierd locul.
(5) Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de licență, masterat și doctorat, ca
bursieri ai statului român, au obligaţia să confirme locul de studii prin depunerea dosarului cu acte
de studii în original la instituţia de învăţământ, conform metodologiei proprii de admitere a
acestora. În caz contrar, candidaţii admişi pierd locul de studii prin neprezentarea în termenul
menţionat la punctul (12).
(6) După primul an de studii, universitățile pot realoca locurile cu bursă, respectiv locurile
fără bursă, cu respectarea numărului stabilit inițial prin OMECTS și pe baza rezultatelor școlare
obținute de studenții înmatriculați.
(7) Înmatricularea la studii se va realiza pe baza ordinului emis de MECTS, care va fi
transmis fiecărei instituții de învățământ preuniversitar/superior de stat din România.
(8) Locurile prevăzute pentru tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu
domiciliul în străinătate nu pot fi redistribuite de către universităţi și rămân neocupate.
(9) Candidaţii declaraţi admişi (ciclurile I, II, III), dar care se retrag de la studii, se pot
reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca
şi cetăţenii români - vezi Partea a II-a.
(10) Un candidat declarat admis (ciclurile I, II, III) poate beneficia de finanţare de la buget
pentru un singur (1) domeniu pe durata studiilor, 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 și a autonomiei universitare - vezi Partea a II-a. Candidatul declarat admis la mai
multe facultăţi optează pentru programul de studii, care va fi finanţat, prin depunerea diplomei de
bacalaureat sau a diplomei aferente ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în
original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze.
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(11) În cazul în care un student, bursier al statului român, obţine cetăţenia română pe
parcursul anilor de studii, acesta va putea să-şi continue studiile ca bursier al statului român, dacă
actele de identitate indică domiciliul stabil în străinătate. În cazul în care domiciliul stabil este în
România, va putea continua studiile cu taxa în lei, în cuantumul stabilit de senatul fiecărei instituţii
de învăţământ superior din România.
(12) Procedurile de admitere la studii se finalizează până în prima zi lucrătoare a lunii
octombrie
(13) Instituţiile de învăţământ superior transmit la MECTS – DGRI dosarele candidaţilor
declaraţi admişi, în vederea emiterii ordinului de înmatriculare la studii. Dosarele transmise după
termenul stabilit prin prezenta metodologie nu vor fi procesate.
(14) Candidaţii care nu au obţinut media necesară ocupării unui loc de studii universitare de
licență/masterat/doctorat, ca bursieri ai statului român, se pot adresa instituţiilor de învăţământ
superior acreditate, pentru a susţine examenele necesare ocupării unor locuri cu taxa în lei - vezi
Partea a II-a.
(15) În cazul tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în
străinătate, aflaţi la studii preuniversitare, transferurile se vor face în conformitate cu
„Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar”.
(16) Transferul studenților, de la o instituție de învățământ superior de stat la alta, se
efectuează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului nr.4722/29.09.2000 și Notei nr.
36466/04.09.2001, cu păstrarea domeniului fundamental de ierarhizare și a domeniului de licență.
(17) Pentru tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate,
aflaţi la studii universitare - ciclurile I, II, III - pe parcursul anilor de studii nu se admite schimbarea
domeniului fundamental de ierarhizare și a domeniului de licență în cadrul căruia au fost admişi în
calitate de bursieri ai statului român.
(18) Tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, care au
beneficiat de subvenție din partea statului român, dar au întrerupt studiile, cu excepţia cazurilor
medicale aprobate pe baza Cartei Universitare sau au fost exmatriculați, se pot reînmatricula numai
cu condiţia promovării examenului de admitere organizat conform metodologiei proprii fiecărei
instituţii de învăţământ superior, pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în lei, în cuantum
egal cu cel pentru cetăţenii români.
(19) Absolvenții învățământului superior de lungă durată, din perioada anterioară aplicării
celor trei cicluri Bologna, au dreptul să participe la admiterea în ciclul de studii universitare de
doctorat, fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.
(20) Transferul în primul şi ultimul an de studii universitare nu este posibil. Transferul de la o
instituție de învățământ superior la alta a tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români
cu domiciliul în străinătate, se efectuează, cu păstrarea domeniului fundamental de ierarhizare și a
domeniului de licență. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate,
aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.
(21) Candidaţii din ţările membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta la înscrierea în instituţiile de
învăţământ superior şi/sau centrele de an pregătitor, atât actele originale şi copiile traduse şi
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legalizate ale acestora, cât şi formularul E106, în vederea obţinerii permisului de şedere în
România.
(22) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai
Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în
ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara
României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul MECTS, Centrul Național de
Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor (CNERD), înainte de înscrierea candidaţilor la concursul
de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de
recunoaştere a studiilor.

SECŢIUNEA II
ŞCOLARIZAREA ÎN ROMÂNIA A TINERILOR DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ ȘI A
CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE1
Capitolul I - ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Art.3 Tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot studia în
învăţământul preuniversitar din România, la toate nivelurile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare.
Înscrierea în învăţământul preuniversitar se realizează pe baza completării cererii din Anexa 1B,
după cum urmează:
a)
la inspectoratul şcolar judeţean pe raza căruia se află unitatea de învățământ, pentru
cei care doresc efectuarea/continuarea studiilor preuniversitare în România pe locuri fără bursă;
b)
la sediul misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova: Chișinău,
Bălți și Cahul pentru absolvenții învățământului gimnazial din Republica Moldova sau la
Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi, pentru absolvenții învățământului gimnazial din România și
care doresc continuarea studiilor în învăţământul liceal (începând cu clasa a IX-a), pe locuri cu
bursă.
Art.4 Admiterea la studii universitare se realizează în următoarele condiţii:
(1) Pentru studii universitare de licenţă:
a) Absolvenţii de studii liceale din România, cu diplomă de bacalaureat sau diplomă
echivalentă cu aceasta, se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs de
admitere, pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă repartizate de MECTS în acest scop,
în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, conform metodologiei de admitere proprie fiecărei
instituții de învățământ superior.
b) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, obținută în
urma finalizării a 12 clase, precum și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în alte
state și recunoscută de către Ministerul Educației din Republica Moldova, se înscriu la sediile
misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova, pe locurile cu bursă, respectiv pe
locurile fără bursă, repartizate de MECTS în acest scop. Fiecare candidat depune un singur dosar la

1

Sintagma “în străinătate”, folosită la Secțiunea II, se referă strict la candidații din Republica Moldova.
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Consulatul General al României de la Chișinău, Bălţi sau Cahul. În cazul în care un candidat
depune mai multe dosare, acesta este eliminat din concurs.
(2) Pentru studii universitare de masterat/rezidenţiat:
a) Pentru studii universitare de masterat, absolvenții cu diplomă de licenţă din
România sau dintr-un alt stat membru UE, din state aparţinând Spaţiului Economic European sau
Confederaţia Elveţiană, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu studiile universitare de
lungă durată, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia
de specialitate a MECTS ca fiind cel puţin echivalente cu studiile universitare de licenţă se înscriu
direct la instituţiile de învăţământ superior din România, care organizează concurs conform
metodologiei proprii de admitere, pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă alocate de
MECTS în acest scop;
b) Absolvenții cu diplomă de licență obținută în Republica Moldova sau în state terțe
UE se pot înscrie la studii universitare de masterat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru
cetățenii români (vezi Partea a II-a).
c) Pentru studii universitare de rezidențiat, absolvenții cu diplomă de licență - profil:
medicină, medicină dentară și farmacie - din România sau alt stat membru UE, din state aparţinând
Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, conform legislației interne de admitere
la rezidențiat pentru cetățenii proprii se înscriu 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.
d) Absolvenții cu diplomă de licență - profil: medicină, medicină dentară și farmacie obținută în Republica Moldova sau în state terțe UE se pot înscrie la studii universitare de
rezidențiat pe locuri cu taxă în valută.
(3) Pentru studii universitare de doctorat:
Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă din România sau dintr-un alt stat
membru UE, din state aparţinând Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai
studiilor universitare de lungă durată, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii
universitare de masterat, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de
către CNERD ca fiind cel puţin studii universitare de masterat se înscriu direct la instituțiile de
învățământ superior de stat acreditate din România, care organizează concurs, pe locurile alocate de
MECTS în acest scop.
Absolvenții cu diplomă de licență obținută în Republica Moldova sau în state terțe UE se pot
înscrie la studii universitare de doctorat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetățenii
români (vezi Partea a II-a).
Capitolul II - DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI
SUPERIOR DE STAT PE LOCURI CU BURSĂ, RESPECTIV PE LOCURI FĂRĂ BURSĂ
Art.5 Organizarea admiterii în ciclul liceal
(1) Admiterea în ciclul liceal - pe locuri cu bursă - pentru absolvenții învățământului
gimnazial din Republica Moldova și absolvenții învățământului gimnazial din România, pe baza
ofertei de locuri de studii comunicate de către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al
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Municipiului București se realizează de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, desemnat în acest
sens de către MECTS.
(2) Oferta de locuri de studii a unităţilor de învăţământ din România pentru toţi tinerii de
origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul străinătate, absolvenţi ai învățământului
gimnazial din România sau absolvenți ai învățământului gimnazial din Republica Moldova, se
comunică de către fiecare inspectorat şcolar judeţean/ISMB la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi,
care o centralizează şi o transmite MECTS, spre publicare pe site-ul www.edu.ro/relatii
internationale/romanii de pretutindeni.
Art. 6 Desfăşurarea admiterii în învățământul liceal, forma de învățământ zi, pe locuri de studii cu
bursă:
(1) a) Pentru absolvenții de studii gimnaziale din Republica Moldova, admiterea se
realizează fără examen, prin concurs de dosare, respectiv prin repartizare computerizată, pe locurile
special alocate de MECTS, în baza ofertei de locuri a unităţilor de învăţământ preuniversitar din
România.
b) Admiterea candidaţilor în învăţământul liceal se realizează luând în considerare
media de admitere, după formula de mai jos:
MA = MEAG + ABS
2
unde:
 MA
= media de admitere;
 MEAG = media la examenul de absolvire a gimnaziului;
 ABS = media generală de absolvire a anilor de studii.
Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
c) Repartizarea candidaţilor pe filiere, profiluri, domenii de pregătire
şi
specializări/calificări profesionale se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în
funcţie de opţiuni şi de numărul de burse, pe locurile din unităţile de învăţământ liceal oferite de
inspectoratele şcolare judeţene/ISMB, prioritar, după cum urmează:
- Pentru absolvenţii de gimnaziu din România;
- Pentru absolvenţii de gimnaziu din raioanele de est din Republica Moldova;
- Pentru absolvenţii de gimnaziu din Republica Moldova, cu excepţia raioanelor de est.
d) Comisia de admitere afişează listele provizorii cu rezultatele admiterii.
- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la
afişarea rezultatelor, DGRI din cadrul MECTS listele candidaţilor admişi, pe judeţe şi licee, cu
mediile de admitere, în vederea emiterii ordinului ministrului pentru înmatricularea şi acordarea
burselor.
- Comisia de admitere, Inspectoratul Şcolar al Județului Iaşi, transmite inspectoratelor
şcolare județene listele, pe licee, cu candidaţii declaraţi admiși, conform opțiunii acestora.
e) La profilurile artistic, sportiv şi teologic, înmatricularea este condiţionată de
promovarea probelor de aptitudini, iar la clasele bilingve de promovarea probei de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă, susținute de candidați la liceele din România la care au fost
repartizaţi. Aceste probe se desfășoară în perioada imediat următoare. Evaluarea probelor de
aptitudini/a cunoştinţelor de limbă modernă se realizează conform prevederilor legale în vigoare.
Elevii respinşi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau la probele de
aptitudini vor fi reorientaţi spre alte profiluri de către inspectoratele şcolare judeţene.
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(2) a) Pentru tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate,
absolvenţi ai clasei a VIII-a din România, care își depun dosarele de candidatură la Inspectoratul
Școlar al Județului Iași, conform calendarului de admitere, înscrierea în liceele de stat se realizează
în baza rezultatelor procesului de admitere computerizată, fără examen, pe baza mediei de admitere.
b) Media de admitere pentru absolvenții din promoția 2013 se va calcula astfel:

MA = ABS + EN
2
unde:
 MA = media de admitere;
 ABS = media generală de absolvire a claselor gimnaziale;
 EN = media generală obținută la Evaluarea Națională susținută de absolvenți.
Media generală şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
c) Situaţiile speciale – eventuale greșeli de operare a codurilor din fișa de înscriere,
redistribuirea gemenilor, a elevilor care au rude de gradul I în România etc., apărute în urma
admiterii, vor fi analizate de către Comisia de admitere a Inspectoratului Școlar al Județului Iași,
într-o sesiune specială. Comisia de admitere afişează listele finale cu rezultatele admiterii.
d) Transferul elevilor din Republica Moldova, bursieri ai statului român, se realizează
de către cele două unităţi de învăţământ implicate, cu aprobarea M.E.C.T.S., conform
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
e) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, ei vor fi departajaţi
folosindu-se, în ordine, următoarele criterii:
- media generală obţinută la Evaluarea Națională în România/examenul de absolvire a
gimnaziului în Republica Moldova;
- nota obținută la proba de limbă şi literatură română la Evaluarea Națională în
România/examenul de absolvire a gimnaziului - în Republica Moldova;
- nota obținută la proba de matematică la Evaluarea Națională în România/examenul
de absolvire a gimnaziului în Republica Moldova.
Art. 7 Şcolarizarea în învăţământul preuniversitar a tinerilor de origine etnică română și a
cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care nu participă la concursul de admitere:
(1) Tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate,
absolvenți ai învățământului gimnazial din România, respectiv absolvenți ai învățământului
gimnazial din Republica Moldova, care nu doresc să participe la preselecția computerizată, pot
studia pe locuri cu scutire de taxe școlare, în limita locurilor oferite de statul român, dacă media lor
de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea pentru care solicită
înscrierea, în funcție de capacitatea de școlarizare a unității respective de învățământ preuniversitar.
(2) Dosarul cu acte de studii pentru înscrierea la studii în învățământul preuniversitar pe loc
de studii fără bursă pe baza opțiunii părinților/tutorelui legal, se depune la inspectoratul școlar
județean/al municipiului București pe raza căruia se află unitatea de învățământ, în termen de 30
zile de la obţinerea avizului conducerii unităţii de învăţământ; inspectoratul școlar județean/ISMB
va transmite dosarele la Direcția Generală Relații Internaționale, din cadrul MECTS pentru
aprobare, conform Anexei 2. Dosarele incomplete nu vor fi procesate.
Art.8 Organizarea admiterii la studii universitare de licență
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(1) Admiterea/selecția la studii universitare de licenţă, ca bursieri ai statului român, a
absolvenţilor de liceu din România se realizează pe baza dosarelor depuse conform calendarului de
înscriere al fiecărei instituţii de învăţământ superior de stat, direct de către candidaţi la universităţile
la care urmează să susţină examenul.
(2) În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior pot stabili facilităţi sau
condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii universitare de licenţă,
care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri
naţionale sau internaţionale.
Art.9 Admiterea/selecţia la studii universitare de licenţă, ca bursieri ai statului român, a
absolvenţilor de liceu din Republica Moldova se efectuează de Comisia mixtă MECTS-MAE-DRP
prin concurs, pe bază de dosar, după următoarele criterii:
 performanţele şcolare deosebite: participarea la concursuri internaţionale;
 media generală de admitere (MGA);
 opţiunile candidaţilor;
 numărul locurilor repartizate de MECTS pe universităţi/domenii de licență.
(1) Admiterea/selecţia se realizează pe locurile repartizate fiecărei instituţii de învăţământ
superior pentru tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate.
(2) Admiterea pe locurile subvenţionate de stat, se realizează, în ordinea descrescătoare a
mediei generale de admitere (MGA), pe instituţii de învăţământ superior şi pe locurile alocate
fiecărui domeniu fundamental/domeniu de licență.
Media generală de admitere (MGA) se calculează după următoarea formulă:
(0,9 x MA) + (0,1 x Bdom) = M.G.A.
MA = M lic + M bac, reprezintă media de absolvire, care se calculează cu două zecimale,
2
fără rotunjire;
MA =media de absolvire;
M lic = media generală a anilor de liceu;
M bac = media examenului de bacalaureat.
0,90 şi 0,1 sunt coeficienţi procentuali aplicaţi pentru:
- media de absolvire (M bac);
- domeniul fundamental de studii (Bdom) – Anexa 3;
(3) În cazul unor medii egale (MGA), departajarea se face ţinându-se cont de media anilor
de studii.
Art. 10 Organizarea admiterii la studii universitare de masterat
(1) Admiterea/selecţia la studii universitare de masterat, ca bursieri ai statului român, se
realizează pe locurile repartizate fiecărei instituţii de învăţământ superior pentru tinerii de origine
etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate.
(2) Sunt eligibile programele de studii universitare de master, aprobate de ARACIS MECTS, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 11 Organizarea admiterii la studii universitare de doctorat
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Admiterea/selecţia la studii universitare de doctorat, ca bursieri ai statului român, se
realizează pe locurile repartizate pentru tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu
domiciliul în străinătate fiecărei instituţii de învăţământ superior.
Art. 12 Organizarea admiterii la rezidențiat
(1) Admiterea la rezidenţiat, ca bursieri ai statului român, se realizează pe locurile
repartizate de MECTS în acest scop.
(2) Repartizarea pe specialităţi se realizează de către MECTS pentru tinerii de origine etnică
română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, fiind condiționată de obținerea punctajului
minim de promovare a concursului național de rezidențiat obținut de cetățenii români/UE, declarați
admiși la specialitatea medicală, indiferent de centrul universitar în care s-a susținut testarea.
Dosarele se depun direct de către candidaţi la universitatea/universităţile desemnată/e de Ministerul
Sănătăţii.
(3) În situaţia în care un tânăr de origine etnică română sau cetățean român cu domiciliul în
străinătate, absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul medical din România/UE, obţine punctajul
minim de promovare a concursului naţional de rezidenţiat, dar nu se încadrează în baremul
corespunzător specialității pentru care a optat, atunci acesta va fi repartizat la specialitatea medicală
cu cel mai mic punctaj, în limita locurilor disponibile.

Capitolul III - REZULTATELE SELECŢIEI/ADMITERII
Art.13 Rezultatele admiterii computerizate vor fi comunicate după cum urmează:
(1) Pentru învăţământul preuniversitar, Inspectoratul Școlar al Judeţului Iaşi, afișează
rezultatele provizorii ale concursului de admitere; Comisia de admitere înregistrează cazurile
speciale ivite în urma admiterii; ulterior, Inspectoratul Școlar al Judeţului Iaşi afișează listele finale
cu admișii în clasa a IX-a la licee din România, care vor fi postate și pe site-ul MECTS:
www.edu.ro/relatii internationale/romanii de pretutindeni.
(2) Pentru învățământul superior de stat acreditat, MECTS transmite rezultatele, după cum
urmează:
a) misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova, respectiv din Chişinău, Bălți
și Cahul, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe – Unitatea Publicații și Programe pentru
Românii din Străinătate;
b) Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din subordinea Guvernului României;
c) instituţiilor de învăţământ universitar de stat primitoare;
d) prin postare pe site-ul propriu: www.edu.ro/relatii internationale/romanii de pretutindeni.
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SECŢIUNEA III
ŞCOLARIZAREA ÎN ROMÂNIA A TINERILOR DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ ȘI A
CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE1
Capitolul I - ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Art.14 Înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget (cu
bursă/fără bursă) se realizează prin preselecţia candidaţilor pentru studii preuniversitare şi
universitare de licenţă, respectiv prin concurs pentru studii universitare de masterat, rezidenţiat şi
doctorat, pe baza dosarului de înscriere, care trebuie să conţină documentele menţionate în Anexa 4.
Art.15 (1) Preselecţia candidaţilor se realizează din rândul tinerilor de origine etnică română și a
cetățenilor români cu domiciliul în alte state2, respectiv din categoria românilor de pretutindeni: „a)
persoanele aparținând minorităților naționale, minorităților lingvistice sau grupurilor etnice
autohtone existente în statele din vecinătatea României și alte state, indiferent de etnonimul folosit;
b) românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora; c) precum şi
cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate”, conform prevederilor Ordonanței de
Urgență nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 190/2008 și ale Legii nr. 270/2011.
(2) Candidaţii pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii
etnice române prin documente justificative și o declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței
liber exprimate, că își asumă identitatea culturală română.
(3) În statele în care românii nu sunt recunoscuţi ca minoritate, atestarea originii etnice
române a candidaţilor se poate face prin documente justificative și o declarație pe proprie
răspundere, pe baza voinței liber exprimate, cu respectarea condițiilor prevăzute de Convenția-cadru
pentru protecția minorităților naționale, că își asumă identitatea culturală română, indiferent de
denumirea folosită în statul de cetățenie sau reședință pentru desemnarea minorității sau comunității
respective și că posedă cunoștințe de limba română corespunzătoare, conform prevederilor art. 5,
alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 190/2008.
Declarația mai sus menționată se efectuează la sediul misiunii diplomatice sau oficiului
consular al României din statul de cetățenie sau reședință, cu sprijinul Departamentului pentru
Românii de Pretutindeni, conform prevederilor art. 5, alin 2 din Ordonanța de Urgență nr. 10/2008,
aprobată prin Legea nr. 190/2008. Modelul declarației și modalitatea de certificare sunt prevăzute în
anexa Legii nr. 299/2007.
Adeverința eliberată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni va fi prezentată
Comisiei Mixte MECTS – MAE - DRP după întocmirea listei candidaţilor propuşi pentru admitere.
La declaraţia pe propria răspundere, este necesară atașarea unor documente justificative prin care
este atestată originea etnică română.
(4) Condiţiile de eligibilitate sunt:
a) depunerea dosarului de concurs în termenul stabilit;
1

Sintagma “în străinătate”, folosită la Secțiunea III, se referă la candidații din Republica Albania, Republica Bulgaria,
Republica Macedonia, Republica Serbia, Ucraina, Republica Ungară și Diaspora.
2
Candidații din Ucraina vor depune dosarele fie la misiunile diplomatice ale României la Cernăuți și Odessa, fie le vor
transmite, prin poștă, la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Direcția Generală Relații
Internaționale (Str. G-ral Berthelot nr. 30, sector 1, București, RO-010168).
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b) existenţa actelor doveditoare la dosar, conform Anexei 4.
(5) Criteriile de preselecţie sunt:
a) respectarea condiţiilor de eligibilitate;
b) originea etnică română a candidaţilor.
(6) Preselecţia se realizează astfel:
a) interviu cu candidatul, pe baza ofertei de locuri a instituţiilor de învăţământ
preuniversitar și superior de stat din România, pentru care acesta poate opta;
b) verificarea dosarului de înscriere de către Comisia mixtă MECTS – MAE –DRP, la
sediile misiunilor diplomatice ale României din ţările de origine ale candidaţilor.
(7) Tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, care
doresc să candideze pe locuri de studii preuniversitare/studii universitare de licenţă, ca bursieri ai
statului român, vor depune dosarele de candidatură, la sediile misiunilor diplomatice ale României
din străinătate, conform graficului de deplasare a Comisiei mixte MECTS – MAE –DRP.
(8) Pentru candidații din statele în care adeverința de bacalaureat se emite ulterior datei de
23 iulie, completarea dosarelor de candidatură cu diploma de bacalaureat/adeverință de promovare a
examenului de bacalaureat se prelungește până la începutul lunii septembrie.
(9) Nu se admite depunerea de noi dosare după termenul-limită, ci numai completarea celor
deja depuse cu diplomă de bacalaureat pentru statele unde eliberarea acesteia are loc după data
menționată.
Art. 16 Responsabilităţile misiunilor diplomatice ale României:
(1) Misiunile diplomatice ale României vor face cunoscute în cadrul comunităţilor
româneşti, indiferent de etnonimul folosit, conform prevederilor Legii nr. 299/2007, modificată prin
OUG nr.10/2008 și aprobată prin Legea nr.190/2008, următoarele date:
a) condiţiile şi posibilităţile de şcolarizare, în calitate de bursieri ai statului român, a
tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, pe locurile
oferite în instituţiile de învăţământ din România, prin popularizarea ofertei statului român;
b) modelul de cerere de înscriere la concurs - Anexa 1A;
c) graficul/programul de primire a dosarelor candidaţilor.
(2) Misiunile diplomatice ale României din străinătate preiau și verifică dosarele tinerilor de
origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, urmând ca acestea să fie
transmise prin poștă sau pe canale diplomatice, astfel încât să fie recepționate de către MECTS până
la data de 31 iulie (data poștei).
(3) Comisia mixtă MECTS – MAE – DRP are următoarele atribuţii pentru Republica
Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia și Ucraina:
a) realizează preselecţia candidaţilor, în conformitate cu prevederile articolului 11 din
Hotărârea Guvernului nr. 689/1994, cu modificările și completările ulterioare;
b) rezolvă contestaţiile care pot să apară la depunerea dosarelor;
c) întocmeşte listele candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor.
(4) Dosarele de înscriere pentru studii universitare de masterat, rezidenţiat sau doctorat se
depun direct la unităţile organizatoare de studii de masterat, rezidenţiat sau doctorat, care pot
solicita şi alte documente specifice, altele decât cele prevăzute la Anexa 4.
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Capitolul II - DESFĂŞURAREA ADMITERII PENTRU OCUPAREA LOCURILOR
SUBVENŢIONATE DE STAT
Art.17 Organizarea admiterii în ciclul liceal
(1) Admiterea la studii preuniversitare a tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor
români cu domiciliul în străinătate se face respectând legislația națională în vigoare.
(2) Dosarul cu actele de studii pentru înscrierea în învățământul preuniversitar/universitar a
românilor de pretutindeni pe locuri cu bursă, se depune individual la sediul misiunilor diplomatice
ale României din țările de reședință ale candidaților, în perioadele stabilite prin Graficul activităților
Comisiei mixte MECTS-MAE-DRP și ale misiunilor diplomatice ale României.
(3) Dosarul cu acte de studii pentru înscrierea la studii în învățământul preuniversitar pe
locuri fără bursă se face pe baza opțiunii părinților/tutorelui legal (în cazul elevului minor), și se
depune la inspectoratul școlar județean/al municipiului București, pe raza căruia se află unitatea de
învățământ, în termen de 30 zile de la obţinerea avizului conducerii unităţii de învăţământ. Tinerii
de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, absolvenți ai
învățământului gimnazial din România, care nu doresc să participe la preselecția computerizată
pentru ocuparea unuia din locurile oferite cetățenilor români în învățământul liceal, pot studia pe
locuri cu scutire de taxe școlare, în limita locurilor oferite de statul român, dacă media lor de
admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea pentru care solicită
înscrierea.
(4) Inspectoratul școlar județean/al municipiului București transmite dosarele la MECTS –
DGRI pentru aprobare. Inspectorul școlar județean/al municipiului București își asumă deplina
responsabilitate pentru transmiterea dosarelor solicitanților, care să cuprindă actele menţionate în
Anexa 4 - învăţământ preuniversitar. Dosarele incomplete nu vor fi procesate.
Art.18 Organizarea admiterii la studii universitare de licență
(1) Ocuparea locurilor subvenţionate se realizează prin concurs, în ordinea descrescătoare a
mediilor candidaţilor, pe universități/domenii fundamentale de ierarhizare /domenii de licență.
(2) Admiterea tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în
străinătate se face în ciclul I de studii universitare (licenţă) pe baza criteriilor de
preselecţie/admitere ale Comisiei mixte MECTS–MAE–DRP.
(3) După analizarea dosarelor, Comisia Mixtă MECTS–MAE–DRP procedează la selecția
candidaţilor după următoarele criterii:
a) performanţele şcolare deosebite: participarea la concursuri internaţionale;
b) media de absolvire a liceului (MA);
c) opţiunile candidaţilor;
d) numărul locurilor repartizate pe state.
(4) Admiterea se realizează în ordinea descrescătoare a mediei generale (MGA) de admitere,
în funcţie de numărul de locuri alocate.
Media generală de admitere (MGA) se calculează după următoarea formulă:
(0,9 x MA) + (0,1 x Bdom) = MGA.
unde:
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MA = M lic + M bac, reprezintă media de absolvire, care se calculează cu două zecimale,
2
fără rotunjire;
MA =media de absolvire;
M lic = media generală a anilor de liceu;
M bac = media examenului de bacalaureat.
0,90 şi 0,1 sunt coeficienţi procentuali aplicaţi pentru:
- media de absolvire (M bac);
- domeniul de licență (Bdom) din Anexa 5;
(5) În cazul unor medii egale (MGA), departajarea se face ţinându-se cont de media anilor
de studii.
(6) Bonificaţia (Blb) se acordă astfel:
a) pentru studii liceale efectuate în limba română: Blb = 10 puncte;
b) pentru studii liceale efectuate în alte limbi: Blb = 8 puncte.
(7) Pentru candidaţii cu rezultate excepţionale din Republica Macedonia care, în
conformitate cu legislaţia naţională, nu mai susţin examenul de bacalaureat, media generală de
admitere se calculează ținând cont de media anilor de studii.
(8) Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de licenţă ca bursieri ai statului român
se vor adresa instituţiilor de învăţământ superior pentru înscriere, ulterior transmiterii la sediul
misiunilor diplomatice a României din străinătate a OMECTS de înmatriculare la studii.
Art. 19 Organizarea admiterii la studii universitare de masterat
(1) Admiterea la studii universitare de masterat, ca bursieri ai statului român, a românilor de
pretutindeni, absolvenţi cu diplomă de licenţă în România/alt stat membru UE, în state aparţinând
Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană se realizează prin concurs organizat de
către instituţiile de învăţământ superior de stat, conform metodologiei proprii de admitere, în
aceeaşi perioadă cu cetăţenii români, pe locurile subvenţionate şi repartizate de MECTS în acest
scop.
(2) Sunt eligibile programele de studii universitare de master, aprobate de ARACIS MECTS, conform prevederilor legale.
Art. 20 Organizarea admiterii la studii universitare de doctorat
Admiterea la studii universitare de doctorat, ca bursieri ai statului român, a românilor de
pretutindeni, absolvenţi de studii universitare de licenţă şi masterat, absolvenţi de studii de licenţă şi
masterat – ciclul Bologna în România/alt stat membru al Uniunii Europene, în state aparţinând
Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, se realizează prin concurs, organizat de
către universităţi, în aceeaşi perioadă cu candidaţii români, în conformitate cu metodologia proprie
de admitere a fiecărei instituții de învăţământ superior, pe locurile subvenţionate şi repartizate de
MECTS în acest sens.
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Art. 21 Organizarea admiterii la studii universitare de rezidențiat
(1) Admiterea la rezidenţiat, ca bursieri ai statului român, a tinerilor de origine etnică
română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, absolvenţi de studii de licenţă în
România sau alt stat membru al Uniunii Europene, în state aparţinând Spaţiului Economic European
şi în Confederaţia Elveţiană se realizează prin concurs, organizat de Ministerul Sănătăţii în aceeaşi
perioadă şi condiţii ca și cetăţenii români, conform „Metodologiei privind organizarea Concursului
naţional de rezidenţiat” valabilă pentru anul curent, elaborată de Ministerul Sănătăţii.
(2) Repartizarea pe specialităţi de către MECTS pentru tinerii de origine etnică română și
cetățenii români cu domiciliul în străinătate se face ținând cont de obținerea punctajului minim de
promovare a concursului național de rezidențiat obținut de cetățenii români/UE, declarați admiși la
specialitatea medicală, indiferent de centrul universitar în care s-a susținut testarea. Dosarele se
depun direct de către candidaţi la universitatea/universităţile desemnată/e de Ministerul Sănătăţii.
(3) În situaţia în care un candidat, absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul medical din
România/UE obţine punctajul minim de promovare a concursului naţional de rezidenţiat, dar nu se
încadrează în baremul corespunzător specializării pentru care a optat, atunci acesta va fi repartizat la
specializarea medicală cu cel mai mic punctaj, în limita locurilor disponibile.

Capitolul III - REZULTATELE SELECŢIEI (ADMITERII)
ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR
Art.22 (1) Pe site-ul MECTS vor fi postate, în timp util, listele candidaţilor declaraţi admişi la studii
universitare de licenţă, ca bursieri ai statului român, pe locurile subvenţionate de stat.
(2) Pe baza admiterii computerizate, listele cu rezultatele candidaților admiși la studii
universitare de licență vor fi comunicate, spre diseminare, instituțiilor abilitate, instituţiilor de
învăţământ superior/centrelor de an pregătitor, inclusiv MAE și DRP până la finele lunii
septembrie.
(3) Listele cu rezultatele cetățenilor de origine etnică română cu domiciliul stabil în
străinătate, admişi la concursul naţional de rezidenţiat se vor posta pe site-ul www.edu.ro/relatii
internationale/romanii de pretutindeni, repartizarea urmând a se realiza de către MECTS conform
Metodologiei privind organizarea Concursului naţional de rezidenţiat, valabilă pentru anul curent,
elaborată de către Ministerul Sănătăţii.

Capitolul IV - ASIGURAREA CUNOAŞTERII LIMBII ROMÂNE
PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI
Art.23 Pentru învăţământul preuniversitar: tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu
domiciliul în alte străinătate beneficiază de sprijin din partea unităților de învățământ preuniversitar
de pe raza județului în care studiază, pentru învăţarea limbii române.
Art.24 (1) Pentru studii universitare de licenţă – Ciclul I: Pentru învăţarea limbii române, tinerii de
origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, înscrişi la studii universitare
de licenţă şi care nu au studiat în limba română, urmează „Anul Pregătitor” la o instituţie de
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învăţământ nominalizată în Anexa nr. 6 a prezentei Metodologii, în aceleași condiții financiare în
care au fost admiși la studii în ciclul I de licență.
(2) După promovarea „Anului Pregătitor”, tinerii vor continua studiile universitare de licenţă
la instituţiile de învăţământ superior de stat la care au fost admişi.
Art. 25 Pentru studii universitare de masterat/doctorat – Ciclurile II, III:
Candidaţii la studii universitare de masterat/doctorat, care nu cunosc limba română, vor
urma ciclul de studii pregătitoare la instituţia de învăţământ superior organizatoare de
masterat/doctorat. Durata studiilor pregătitoare este de un (1) semestru.
Art. 26 (1) Candidaţii la studii universitare, care nu au studiat cel puţin 4 ani limba română și nu
doresc să urmeze cursurile Anului Pregătitor, precum și cei care nu au studiat limba română dar o
cunosc, susţin testul de limbă română la o instituţie de învăţământ nominalizată în Anexa nr. 6 a
prezentei Metodologii. Studiile universitare cu finanțare din partea statului român se desfășoară
exclusiv în limba română.
(2) Înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limba română sau
de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţii
abilitate de MECTS.
(3) În caz de nepromovare a testului de limbă română candidatul își pierde locul de studii.

Capitolul V - ALTE DISPOZIȚII
Art. 27 Prezentarea de date false atrage după sine anularea preselecţiei/concursului pentru candidaţii
respectivi.
Art. 28 Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare.
Art.29 Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la o specializare și
se află în anul pregătitor, pot opta pentru o altă specializare 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.30 Pentru studii universitare de masterat, rezidenţiat şi doctorat, locurile subvenţionate de stat
sunt alocate global, pe instituții de învățământ superior.
Art.31 Candidaţii din ţările membre ale Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană 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.
Art.32 Statutul de bursier al statului român se acordă numai tinerilor de origine etnică română și a
cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care nu deţin buletin de identitate românesc/carte de
identitate românească și/sau domiciliu stabil România.
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PARTEA a II-a – NEBURSIERI AI STATULUI ROMÂN
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot candida pe
locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români, conform prevederilor
legale în vigoare pentru unitățile școlare postliceale și potrivit principiului autonomiei universitare,
în învățământul de stat/particular acreditat, la specializările acreditate din România, în condiţiile
prevăzute de lege pentru cetăţenii români din ţară, conform metodologiei proprii de admitere a
instituţiilor de învăţământ superior cuprinse în sistemul național de învățământ, și a Regulamentului
de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din România.
(1) Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să parcurgă următoarele
etape:
a) întocmirea dosarului de concurs, conform cerinţelor instituţiilor de învăţământ, respectiv
conform documentelor menţionate în Anexele 2, 4 sau 8, după caz.
b) depunerea dosarului cu acte de studii la instituţia de învăţământ preuniversitar sau
superior de stat/particular acreditată, după caz.
(2) Ulterior examenului de admitere, instituţiile de învăţământ preuniversitar/superior vor
transmite la MECTS – DGRI, dosarele candidaţilor admiși la studii, în vederea recunoaşterii actelor
de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare.
(3) Recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de domiciliu de către tinerii de origine etnică
română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi emiterea avizului de înmatriculare
se vor realiza de către MECTS, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art.2 (1) Înmatricularea tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în
străinătate, la studii preuniversitare și universitare de licenţă/masterat/doctorat este condiţionată de
promovarea concursului de admitere și în baza aprobării MECTS. La înmatriculare, tinerii admişi
au obligaţia să-şi depună actele de studii în original.
(2) Elevii și studenţii din ciclurile I, II și III, admişi la studii în România, în aceleaşi condiţii
ca şi cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, au următoarele obligaţii:
a)

să respecte Constituţia României şi legile în vigoare;

b)
să respecte regulamentul de ordine internă a instituţiei de învăţământ în care îşi
desfăşoară activitatea.
(3) Candidaţii la studii universitare, care nu au studiat cel puţin 4 ani limba română și nu
doresc să urmeze cursurile Anului Pregătitor (vezi Partea I, Capitolul IV, art. 28, alin. 1), vor
susține testul de limbă română la o instituție de învățământ nominalizată în Anexa 6 a prezentei
Metodologii.
(4) Înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limba română sau
de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (vezi Partea I,
Capitolul IV, art. 26, alin. 2).
Art. 3 (1) Tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, (cu
excepția candidaților din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv din statele aparţinând
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Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană), înscriși la studii pe cont propriu
valutar în România, care nu au susținut examenul de admitere, pot beneficia de reducerea cu 1/3 a
taxelor de școlarizare la propunerea universităților.
(2) Candidații care au promovat concursul de admitere și s-au calificat pe locuri de studii cu
taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români, se vor adresa instituţiilor de învăţământ
superior de stat/particular acreditate pentru a confirma faptul că acceptă să achite cheltuielile de
şcolarizare în lei.
CAPITOLUL II – DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Art.4 Dosarele de înscriere pentru studii preuniversitare/universitare de licenţă, masterat sau
doctorat se depun direct la unitățile de învățământ preuniversitar/superior, care pot solicita şi alte
documente specifice, altele decât cele prevăzute în anexe. Ulterior admiterii, instituțiile de
învățământ preuniversitar și superior vor transmite dosarele candidaților la sediul MECTS - DGRI.
Dosarele incomplete nu vor fi procesate.

Capitolul III – CONDIŢII DE ŞCOLARIZARE
Art. 5 Şcolarizarea în învăţământul postliceal, cu taxă în lei: tinerii de origine etnică română și
cetățenii români cu domiciliul în străinătate, pot opta pentru continuarea studiilor în învăţământul
postliceal de stat/particular acreditat din România pe locuri de studii cu taxă în lei.
Art. 6 Pentru admiterea la studii universitare de licenţă se pot înscrie tinerii de origine etnică
română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, absolvenţi cu diplomă de bacalaureat
obţinută în străinătate sau în România.
Art. 7 Pentru admiterea la studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de
licenţă în România/alt stat membru al Uniunii Europene, în state aparţinând Spaţiului Economic
European şi în Confederaţia Elveţiană sau alt stat extra-comunitar/nemembru UE, care au promovat
concursul de admitere și s-au calificat pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru
cetăţenii români, se vor adresa instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru a confirma
faptul că acceptă să achite cheltuielile de şcolarizare în lei.
Art. 8 Pentru admiterea la studii universitare de doctorat în instituţiile de învăţământ superior de
stat/particular acreditate, se pot înscrie:
(1) Tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate,
absolvenți cu diplomă de licenţă şi masterat – sistem Bologna în România/alt stat membru UE, în
state aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, respectiv alt stat extracomunitar/nemembru UE;
(2) Tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate,
absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei
cicluri tip Bologna au dreptul să participe la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat,
fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.
(3) Pentru profesii reglementate prin norme ori recomandări sau bune practici europene,
ciclul I și ciclul II, oferite comasat într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă
între 5 și 6 ani, la învățământul de zi, diplomele obținute sunt echivalente cu titlul de master.
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