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DISPOZITII GENERALE
I.1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordinului comun al MEN (nr. 3900/16.05.2018) – MAE (A10/2046/26.05.2018) – MRP (nr. C/129/07.06.2018) privind
aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri
fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul
universitar 2017-2018, Senatul universitar în şedinţa din 22.02.2018, aprobă prezenta metodologie privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, respectiv la ciclul de studii universitare de
doctorat a românilor de pretutindeni.
I.2. În învățământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu
cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:
a.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din
România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în
vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru
românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2018 în domeniul politicii externe a României;
b.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din
România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în
vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru
românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2018 în domeniul politicii externe a României.
I.3. Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul
acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând
filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni,
armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni,
macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni,
valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu
domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.
I.4. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, în baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice,
Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, denumită în continuare UMFVBT, organizează
admiterea românilor de pretutindeni sub forma unui concurs de dosare la următoarele programele de studii acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:
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I.5. Pentru anul universitar 2018-2019, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă propusă de Senatul
UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a românilor de pretutindeni din Republica Moldova,
Albania, Serbia și Ucraina este aprobată conform Anexei nr. 1 din prezenta Metodologie, cu respectarea capacității de
școlarizare.
I.6. Pentru anul universitar 2018-2019, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat propusă de Senatul
UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a românilor de pretutindeni din Republica Moldova,
Albania, Serbia și Ucraina este aprobată conform Anexei nr. 2 din prezenta Metodologie, cu respectarea capacității de
școlarizare.

