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METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE STUDIU DE CĂTRE 

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII, ÎN BAZA OFERTEI STATULUI ROMÂN, 

PENTRU CETĂŢENI DIN STATE TERŢE, CU REZULTATE ACADEMICE ȘI 

ȘTIINȚIFICE DEOSEBITE (CU EXCEPȚIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ȘI A 

CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL STABIL ÎN STRĂINATATE)  

ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN 

TIMIȘOARA 

 

Prezenta metodologie este Anexă la OMEN nr. 3236/10.02.2017 Metodologia de primire la studii și 

școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără 

plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1 

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă se acordă: 

a)  pe bază de reciprocitate, în conformitate cu prevederile documentelor de cooperare bilaterală în 

domeniul educației. Aceste locuri pot fi alocate și sub forma lunilor-bursă; 

b)  în baza unor oferte unilaterale ale statului român, reglementate prin acte normative specifice; 

c)  în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea 

Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în funcție de interesele externe ale României; 

d)  în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea 

Ministerului Economiei, pentru promovarea unor acțiuni de colaborare economică sau 

comercială; 

e)  în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Ministerul 

Educației și Cercetării (MEC), pentru cetățenii străini cu rezultate bune la învățătură. 

 

Art. 2 

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă se acordă: 

a) membrilor corpului diplomatic și membrilor de familie ai corpului diplomatic acreditat în 

România, în baza unei nominalizări a misiunii diplomatice și a unei recomandări a Ministerului 

Afacerilor Externe. 
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b) cetățenilor care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România sau apatrizilor a căror 

ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, pentru efectuarea anului 

pregătitor de limba română. 

 

Art. 3 

(1)  Locurile de studii prevăzute la art. 1 se alocă pentru programele de studii acreditate, în limba 

română, forma de învățământ cu frecvență, în cadrul universităților de stat din România. 

(2) Lunile-bursă se pot aloca și pentru programe de studii acreditate cu predare într-o limbă de 

circulație internațională, forma de învățământ cu frecvență, în cadrul universităților de stat din 

România. 

Secțiunea 2 

Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e) 

Art. 12 

Fiecare instituție de învățământ superior de stat acreditată, care școlarizează studenți străini (cu 

excepția românilor de pretutindeni și a cetățenilor români cu domiciliul in străinătate), înmatriculați 

pe locuri cu taxă în valută (în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 22/2009, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010), cu rezultate academice și științifice deosebite, va 

înainta MEC - DGRIAE: 

a)  adresa oficială, semnată de rectorul instituției de învățământ, prin care se face nominalizarea 

persoanelor propuse pentru primirea unui loc de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu 

bursă; 

b)  maximum 5 dosare de candidatură; 

c)  centralizatorul care conține clasamentul candidaților, în ordinea descrescătoare a rezultatelor 

academice. 

 

Art. 13 

Dosarul de candidatură va conține: 

a) opis cu toate actele atașate la dosar; 

b) cerere tip de înscriere la concurs pentru obținerea unei burse din partea Ministerului 

Educației și Cercetării (Anexa I) 

c)  situația școlară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidații care 

solicită continuarea studiilor universitare de licență; 

d) copie după diploma de licență și suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverință 
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din care să reiasă situația școlară pe toți anii de studiu, precum și notele obținute la 

examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită 

continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau învățământ postuniversitar în 

domeniul sănătate, după caz; 

e) curriculum vitae, lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate, referate, recomandări 

de la cel puțin două cadre didactice universitare sau specialiști ai domeniului - pentru 

candidații la studii universitare de doctorat; 

f) copie legalizată după actul de naștere; 

g)  copie după pașaport; 

h) copie după permisul de ședere în România 

i) declarație notarială pe proprie răspundere că informațiile furnizate sunt exacte și complete 

(Anexa II). 

Documentele de la Secțiunea 2, Articolul 13 se depun la Departamentul de Relații 

Internaționale în perioada 19 octombrie – 30 octombrie 2020. După această data nu se mai 

acceptă nici dosare noi, nici completări la dosar. 

Art. 14 

Procedura de aplicație se desfășoară astfel: 

a)  Senatele instituțiilor de învățământ superior acreditate vor stabili criteriile pe baza cărora se 

formulează propunerile de candidaturi și le vor aduce la cunoștința potențialilor candidați, prin 

afișarea acestora pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ superior. 

b)  Lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul instituției de învățământ 

superior acreditate și va fi afișată pe site-ul oficial. 

c)  Lista nominală și dosarele candidaților vor fi înaintate MEC – DGRIAE până la data de 30 

noiembrie a fiecărui an. 

 

Art. 15 

Pentru obținerea acestor burse, pot candida următoarele categorii de studenți: 

a) cetățenii străini, cu excepția celor care se află într-un an terminal, care au absolvit cel puțin un an 

de studii, în afara anului pregătitor, forma de învățământ cu frecvență, într-o instituție de 

învățământ superior de stat acreditată și au obținut minimum media 7,00 și 

b) cetățenii străini, absolvenți ai unui program de studii universitare în România, forma de 

învățământ cu frecvență, care au obținut o medie generală de cel puțin 7,00 și care își continuă 

studiile într-o instituție de învățământ superior de stat acreditată. 
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Art. 16 

Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, selectându-se primele candidaturi de la 

fiecare universitate, în limita numărului de granturi disponibile și avându-se în vedere o repartizare 

echilibrată pe universități și, în cadrul acestora, pe domenii de studii. 

 

Art. 17 

În cazul în care doi candidați au aceeași medie, departajarea se va face în funcție de ciclul de studii, 

întâietate având, în ordine, candidatul de la ciclul de studii universitare de doctorat, masterat și, în 

cele din urmă, licență. 

 

Art. 18 

Candidații astfel selecționați devin beneficiari ai granturilor prin ordin al ministrului educației 

naționale. Rezultatele finale ale selecției vor fi comunicate instituțiilor de învățământ superior și 

publicate pe site-ul oficial al MEC. 

 

 

CAPITOLUL IV 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

Art. 19 

(1) Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 1 li se asigură următoarele facilități: 

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor 

lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor 

specifice de aptitudini; 

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română; 

c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui 

ciclu universitar, corespunzătoare programului de studii urmat; 

d) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română; 

e) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați la studii de licență, master, doctorat, 

respectiv în învățământul postuniversitar, inclusiv în domeniul sănătate, dar nu mai mult de 

durata unui ciclu școlar/universitar; 

f) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEC, în limita subvenției 

alocate; 
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g) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în 

conformitate cu legislația internă în vigoare; 

h) transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și transportul intern auto, 

feroviar și naval, în aceleași condiții ca studenților români, conform prevederilor legale. 

 

(2) Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 2 li se asigură următoarele facilități: 

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor 

lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat sau a probelor 

specifice de aptitudini; 

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română; 

c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui 

ciclu școlar/universitar; 

d) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în 

conformitate cu legislația internă în vigoare. 

 

Art. 20 

Facilitățile prevăzute la art. 19 se acordă pe toată perioada studiilor, după cum urmează: 

a) pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română, pe durata desfășurării acestuia; 

b) pentru studenții înmatriculați la studii de licență și master, pe parcursul anului universitar și în 

vacanțele legale, dar nu se acordă pe perioada vacanței de vară. În cazul în care studenții sunt 

reținuți la facultate pe timpul vacanței de vară pentru activități curriculare sau în cazul în care 

există prevederi legale specifice, drepturile prevăzute la art. 19 se mențin și pe perioada vacanței 

de vară. 

c) pentru doctoranzii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență și pentru medicii rezidenți, 

pe toată durata anului calendaristic. 

d) pentru cursanții aflați la stagii de specializare, perfecționare postuniversitară, învățământ 

postuniversitar în domeniul sănătate, pe perioada efectuării stagiului/perioada lunilor-bursă. 

e) încă 30 de zile după finalizarea studiilor universitare sau a învățământului postuniversitar cu 

durata de cel puțin 1 an. 

 

Art. 21  

(1) Cuantumul burselor corespunzătoare locurilor prevăzute la art. 1 este stabilit conform legislației 

interne în vigoare. 
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(2) Pentru anul pregătitor de limba română, cuantumul burselor este echivalent cu cel acordat pentru 

studiile universitare de licență. 

(3) Echivalentul în lei al bursei se actualizează în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al 

monedei euro, comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente. 

 

Art. 22 

(1) În vederea menținerii drepturilor prevăzute la art. 19, alin. (1) lit. e), studenții din anul pregătitor 

de limba română, precum și cei din programele universitare de licență și master trebuie să obțină, la 

finalul fiecărui an universitar, un număr de 60 de credite transferabile; 

(2) Studenții din programele universitare de licență și master care nu au obținut, la finalizarea anului 

universitar, un număr de 60 de credite transferabile, dar au obținut un număr de credite transferabile 

suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislației în vigoare și regulamentului 

universității-gazdă, continuă să beneficieze de drepturile prevăzute la art. 19, alin. (1) lit. c), f), g), h) 

și alin. (2) lit. c) și d).  

(3) Drepturile prevăzute la art. 19, alin. (1) lit. e) pot fi redobândite în anul de învățământ următor, 

după obținerea tuturor celor 60 de credite transferabile aferente fiecărui an universitar efectuat, cu 

condiția ca numărul anilor în care aceste drepturi se acordă să nu depășească durata ciclului 

academic. 

(4) În situația în care studenții din programele universitare de licență și master nu au obținut, la 

finalizarea anului universitar, un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de 

studiu următor, potrivit legislației în vigoare și regulamentului universității-gazdă, drepturile 

stipulate la art. 19 alin. (1) lit. c), e), f) și alin. (2) lit. c) se suspendă. Pe perioada suspendării bursei 

și a finanțării cheltuielilor de școlarizare, bursierii admiși la studii în baza prezentei metodologii vor 

studia cu taxă în valută, în cuantumul stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern 

nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. 

 

(5) Bursa se retrage în cazul încălcării legislației naționale sau a normelor de conduită universitară.  

(6) Studenții - doctoranzi care nu pot finaliza studiile în limita programului care este, de regulă, de 3 

ani, pot primi aprobare de prelungire a studiilor în regim cu taxă în lei, conform condițiilor stabilite 

pentru cetățenii români, la propunerea și cu acordul  senatului universității. 

 

Art. 24 

Prevederile art. 22 și ale art. 23 din prezenta mewtodologie modifică și completează art. 20 alin. (1) 
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și art. 21 alin. (3) ale Anexei Ordinului ministrului educației și cercetăreii științifice nr. 3775/16.05. 

2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe 

locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat 

aceditate. 

Orice modificare în statutul studentului bursier sau în programul său de studii (universitate, domeniu, 

subdomeniu de studiu, prelungire de doctorat etc.) se va realiza cu acordul MEC. 

 

 

 

 

 


