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DISPOZIȚII FINALE
IV.1. (1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România 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;
d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost admiși, în
vederea înmatriculării;
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea
obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.
(2) În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea instituţiilor de învăţământ
superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.
IV.2. Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE,
respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li se
asigură următoarele facilități:
a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară, după caz;
b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă lunară,
după caz;
c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita subvenției alocate;
d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în
conformitate cu legislația internă în vigoare;
e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;
f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.
IV.3. (1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajați să se implice în activități sociale
și civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice și culturale a
românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceștia:
a) vor fi încurajați să participe în cadrul asociațiilor studențești ale românilor de pretutindeni care studiază în
România;
b) vor fi încurajați să se implice în organizarea unor acțiuni și/sau programe dedicate românilor de pretutindeni
de către MRP, ICR, MAE și alte instituții în România sau în țările de proveniență;
c) vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată de orice entitate
prevăzută de această lege.
(2) Instituțiile de învățământ superior pot susține și stimula participarea bursierilor la activități având ca obiectiv
conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a românilor de
pretutindeni, în concordanță cu Legea 299/2007.
IV.4. (1) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul institutiilor de învățământ superior
în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de scolarizare.
(2) În situația în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv pe
loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare) solicită mobilitate academică internă definitivă la o
altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite
transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților
instituției de învățământ la care solicită transferul.
(3) Instituția de învățământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vedere emiterii aprobării de
școlarizare.
IV.5. Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur
domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în
cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare.
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IV.6. Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag
de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru
cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepţie fac cazurile
medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ
superior.
IV.7. (1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor,
aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de învățământ superior pentru
cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.
(2) Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la un program de studii și se află în
anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului
pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua studiile în baza aprobării
anterioare.
IV.8. Universitatea are obligaţia de a restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la
depunerea/transmiterea pe e-mail la Secretariatul Departamentului Relații Internaționale a unei cereri tip
individuale şi necondiţionat, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin
admitere, fără perceperea unor taxe suplimentare.
IV.9. Dosarele care nu contin acte originale (diploma de bacalaureat) şi nu vor fi ridicate în termenul de mai
sus, vor fi casate la 31.12.2019.

