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  PREAMBUL 

În conformitate cu Ordinul nr. 4205 din 06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa 

Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de 

doctorat, 

În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice,conform Hotărârii de Senat a 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara din data de 27.01.2021, admiterea 

cetățenilor romani de pretutindeni va conține și o componentă on-line, reprezentată de transmiterea dosarelor 

candidaților și în format electronic, respectiv prin e-mail, conform prezentei metodologii. 

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE  

I.1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Ordinului comun al MEN (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10/2046/26.05.2017) – MRP (nr. 

C/129/07.06.2017) 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 aprobă 

prezenta metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de licenţă 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. 

16/12.01.2017 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. 

16/12.01.2017 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 cetățenii 

români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.  

I.4. Prezentul regulament este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din 

Timişoara, la ciclul de studii universitare de licenţă, și se completează cu dispozițiile actelor normative 

apărute ulterior. 

http://www.umft.ro/
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I.5. Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele oficiale și 

în consecință, nu angajează cu nimic UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

I.6. Consiliul de Administraţie are dreptul de a compatibiliza această metodologie cu actele normative 

imperative. 

I.7. Prezenta metodologie poate suferi modificări ulterioare în funcție de evoluția pandemiei și de reglementări 

ale Ministerului Educației iar candidații au obligația de a se informa periodic asupra tuturor modificărilor care 

pot surveni și de a proceda în consecință. 

I.8.  Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, 

în format letric sau electronic. 

CAPITOLUL II. PROGRAMELE DE STUDIU ȘI CIFRA DE ȘCOLARIZARE  

II.1. 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, în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obţinute pe baza criteriilor de selecţie proprii stabilite de universitate, la 

următoarele programe de studii, cu numărul aferent de locuri, conform tabelului de mai jos. Această cifră 

poate suferi modificări în conformitate cu reglementări ulterioare ale ME. 

 

Nr. 

 

FACULTATEA PROGRAM DE  STUDIU  

 

DURATA 

STUDIILOR 

ȚARA/NUMĂRUL DE 

LOCURI* 

 

1. 

 

MEDICINĂ 

 

Medicină (Română) 

 

6 ani 

Serbia 15 

Ungaria 1 

Diaspora 4 

            TOTAL  20  locuri, dintre care 15 cu bursă**,  5 fără bursă** 

 

2. 

 

  MEDICINĂ          

   DENTARĂ 

 

Medicină dentară 

(Română) 

 

6 ani 

Serbia 7 

Ungaria 1 

Diaspora 2 

            TOTAL  10  locuri, dintre care 5 cu bursă**,  5 fără bursă** 

 

3. 

 

 

  FARMACIE 

 

Farmacie (Română) 

 

5 ani 

 

Serbia 17 

Ungaria 1 

Diasporă  2 

http://www.umft.ro/
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 *ROMÂNII DE PRETUTINDENI ABSOLVENȚI AI ANULUI PREGĂTITOR CANDIDEAZĂ PE 

ACELEAȘI LOCURI CU CEILALȚI CANDIDAȚI, SUPUNÂNDU-SE ACELORAȘI CRITERII DE 

SELECȚIE!!!!! 

 ** LOCURILE CU BURSĂ SAU FĂRĂ BURSĂ VOR FI ACORDATE ÎN FUNCȚIE DE 

PUNCTAJUL OBȚINUT DE CANDIDAȚI LA CONCURSUL DE ADMITERE, CONFORM 

CRITERIILOR DE SELECȚIE APROBATE DE UNIVERSITATE. ACESTE LOCURI SE ACORDĂȘI  

ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL TOTAL DE LOCURI DISPONIBILE PENTRU FIECARE FACULTATE! 

CAPITOLUL III. DESFĂȘURAREA ADMITERII (CALENDAR, DOCUMENTE NECESARE, 

PROCEDURĂ, ETAPE) 

III.1. CALENDARUL ÎNSCRIERILOR 

 04.05.2021 – 16.07.2021, ora 15.30 (ora României) – completarea fișei de înscriere online, accesând 

pagina web a universității noastre (link-ul va fi afișat la o dată ulterioară), dar fără a depăşi termenul limită 

stabilit pentru înscriere; transmiterea în format electronic în format pdf. (prin email, la adresa 

international@umft.ro) a dosarului de înscriere de către candidaţi, verificarea conţinutului dosarului 

electronic şi validarea fișelor online din dosarele complete de către comisia de admitere, transmise electronic 

de către candidați. Comisia de admitere ia în considerare DOAR dosarele complete transmise în format 

electronic pdf., pe care le recepționează până la data și ora limită, respectiv 16.07.2021, ora 15.30, ora 

României, pe adresa de email mai-sus menționată și validează o singură fișă online, pe cea transmisă în 

dosarul electronic complet al fiecărui candidat. DOAR DOSARELE VALIDATE ON-LINE VOR FI 

SUPUSE EVALUĂRII ȘI VOR FI PUNCTATE DE CĂTRE COMISIA DE ADMITERE! 

 20.07.2021 – clasificarea candidaţilor pe baza punctajului obţinut pe baza criteriilor de selecţie stabilite de 

universitate, conform Anexei nr. 4 și publicarea rezultatelor concursului de admitere, la toate programele de 

studii, pe site-ul universităţii; 

 20.07.2021 orele 17.00 (ora României) – 21.07.2021, orele 24.00 (ora României): candidații respinși pot 

depune contestaţii către Comisia de contestații, prin e-mail, la adresa: relint@umft.ro; 

 22.07.2021, orele 09.00 – 12.00 (ora României) – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de 

contestații; postarea pe site-ul universităţii a rezultatelor concursului de admitere, după soluționarea 

contestațiilor; 

 22.07.2021 – 26.07.2021 – candidaţii declaraţi ,,Admişi” provizoriu au obligaţia de a confirma locul 

prin e-mail, pe adresa international@umft.ro, cu atașarea copiei scanate a formularului de confirmare a 

locului de studii (Anexa 7), completat și semnat. Neconfirmarea locului de către candidat, în perioada 

stabilită duce automat la pierderea locului, urmând ca locul respectiv să fie redistribuit următorului candidat 

de pe listă; 

 

                   TOTAL  20  locuri, dintre care 2 cu bursă**,  18 fără bursă** 

http://www.umft.ro/
mailto:relint@umft.ro
mailto:international@umft.ro
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 27.07.2021 – postarea pe site-ul universităţii şi la sediul Prorectoratului Relaţii Internaţionale a listei cu 

candidații care și-au confirmat locul și cu locurile redistribuite, după următoarele criterii: 

 Punctajul obținut la concursul de admitere, conform criteriilor de selecție stabilite, șidupă 

aplicarea criteriilor de departajare în cazul candidaților cu punctaje egale; 

 Numărul fișei online validate de către comisia de admitere; 

 Ordinea alfabetică a candidaților, raportată la numărulfișei online validate. 

 20.09.2021 – începutul perioadei de înscriere pentru candidații admiși în anul I de studii; 

 22.10.2021  – data limită de înscriere pentru candidații admiși în anul I de studii. 

 

III.2.  DOSARUL DE ÎNSCRIERE CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:  

Dosarul complet de înscriere la concursul de admitere se va transmiteîn format electronic – pdf. (nu se 

acceptă Google Drive sau alte extensii, formate), la adresa international@umft.ro. 

 Dosarul va conține în această ordine obligatorie, următoarele acte scanate: 

a) Declarație privind protecția datelor personale – Anexa nr. 1; 
b) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată; fișa va putea fi accesată pe site-ul 

universității și (link-ul va fi afișat la o dată ulterioară); completarea fișelor online se va face de către 

candidați prin descărcarea acestor formulare de pe website-ul universității, unde sunt postate în format 

pdf.; 

 

Observație!!! Completarea fișei online de către un candidat nu îi asigură acestuia înscrierea la 

examenul de admitere. Pentru a fi eligibili pentru examenul de admitere, candidații trebuie să trimită TOATE 

documentele solicitate (inclusiv o copie tipărită și semnată a fișei online de înscriere) prin e-mail, în format 

pdf! 

    Prin transmiterea, completarea și semnarea fișei online de către candidat, acesta își asumă înțelegerea 

tuturor prevederilor din prezenta metodologie de admitere cu anexele sale și își asumă veridicitatea tuturor 

datelor înscrise în acest formular (fișa online). 

 

c) Fişă cu date personale (Anexa nr. 2); 

d) Cerere de înscriere la concursul de admitere (Anexa nr. 3); 

e) Diploma de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) 

de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – copie legalizată în limba 

oficială a țării unde a fost emisă diploma și traducere autorizată în limba română;  

f) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - copie legalizată în limba 

oficială a țării unde a fost emisă diploma și traducere autorizată în limba română;  

g) Adeverință care să ateste că candidatul a studiat cel puțin 4 ani consecutivi ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 

unde este cazul; 

h) Certificat de naștere – copie legalizată și traducere autorizată în limba română;  

i) Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul 

– copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

j) Acte domiciliu stabil/Carte de identitate – copie legalizată și traducere autorizată; 

k) Certificat de căsătorie, după caz – copie legalizată și traducere autorizată; 

l) Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la 

bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe şcolare) pentru nivelul de studii solicitat; 

m) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu are rezidenţa/domiciliul stabil pe teritoriul 

României; 

http://www.umft.ro/
mailto:international@umft.ro
http://www.umft.ro/admitere-2019_678
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n) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale 

române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6, din prezenta metodologie; 

o) Certificat de competență lingvistică pentru limba română/Dovada competenței lingvistice 

pentru limba română/Atestat de absolvire a anului pregătitor de limbă română; 

p) Adeverință medicală în copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă limbă decât 

română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere autorizată în oricare din cele trei limbi. 

Adeverința medicală trebuie să reflecte că: 

- candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B; 

- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice; 

- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul 

ştiinţelor medicale; 

- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

 

III.3.  PROCEDURA DE ADMITERE INCLUDE URMĂTOARELE ETAPE:  

III.3.1. Metodologia de admitere se publică pe site-ul universității (www.umft.ro). 

III.3.2. Dosarul de candidatură trebuie transmis în format electronic, prin e-mail, la universitate, pe adresa 

international@umft.ro, în perioada 04.05.2021 – 16.07.2021. 

III.3.3. Candidații vor fi admiși în urma concursului de dosare, pe baza criteriilor proprii de selecție 

stabilite și aprobate de UMFVBT, menționate în Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta Metodologie. 

III.3.4. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Afacerilor Externe pot emite recomandări în 

cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și 

a relațiilor cu românii de pretutindeni. 

III.3.5. Fiecare candidat declarat admis are obligația de a-și confirma locul, prin transmiterea formularului 

din Anexa nr. 7 din prezenta metodologie, la adresa de e-mail international@umft.ro 

III.3.6. În baza autonomiei universitare,locurile alocate iniţial pe ţări, care au rămas neocupate în urma 

organizării concursului de admitere, pot fi redistribuite în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la concurs. 

III.3.7.  Listele candidaților admiși vor fi înaintate de UMFVBT către Ministerul Educației – Direcția 

Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea 

concursului de admitere, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare candidat admis. 

III.3.8. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, în termenele 

stabilite de universitate, precum şi alte documente solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului 

obținut în urma concursului de admitere. 
 

III.4. DESFĂȘURAREA ȘI REZULTATELE ADMITERII 

III.4.1. Pentru programele universitare de licență cu predare în limba română (300-360 ECTS), admiterea 

candidaților români de pretutindeni se va desfășura sub forma unui concurs de selecție de dosare și clasificare 

a candidaților, pe baza criteriilor de selecție. 
III.4.2.  Clasificarea candidaților se va face, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute pe baza 

criteriilor de selecţie proprii stabilite de universitate (a se vedea Anexa nr. 4), în limita numărului de locuri 

aprobat pentru fiecare program de studiu în parte. 
III.4.3.  Comisia de admitere va evalua dosarele, va valida și, în consecință, va acorda puncte doar pentru 

rezultatele care pot fi dovedite cu documente oficiale (copie legalizată). 
III.4.4.  În cazul în care, după clasificarea candidaților, pe ultimul loc se vor situa mai mulţi candidaţi cu 

același punctaj, aceştia vor fi departajaţi conform criteriilor de departajare din Anexa 5, în funcţie de: 
a. Nota obținută la biologie la examenul de bacalaureat; 

b. Nota obținută la chimie la examenul de bacalaureat; 

c. Media aritmetică a mediilor anilor de studii liceale; 

d. Media aritmetică la limba română din timpul anilor de liceu sau nota obținută la testul de limbă 

română / examenul de absolvire a anului pregătitor. 

http://www.umft.ro/
mailto:international@umft.ro
mailto:international@umft.ro
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III.4.5.  Criteriile de selecție stabilite de universitate se vor afișa la avizierul Prorectoratului Relații 

Internaționale şi pe pagina web a universității. 

III.4.6.  Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii, semnate de comisia 

de admitere, vor fi publicate în data de 20.07.2021 pe site-ul universităţii şi la sediul Prorectoratului Relaţii 

Internaţionale, după finalizarea evaluării dosarelor de candidatură, clasificării candidaților și introducerea 

punctajelor în sistemul informatic;   

III.4.7.  Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

 Candidaţii admişi provizoriu în limita numărului de locuri repartizate; 

 Candidaţii respinşi, dacă este cazul; 

 Rezultatul obținut la concursul de admitere. 

În conformitate cu prevederile Ministerului Educației privind protecția datelor personale și 

anonimizarea candidaților, toți candidații admiși și respinși vor fi afișați cu numărul fișei de înscriere 

online validate de către Comisia de admitere și NU cu numele și prenumele lor! 

III.4.8.  Admiterea candidaților este condiționată de: 

 selecția și clasificarea candidaților în urma concursului de dosare, în ordinea descrescătoare a 

punctajului obţinut, conform criteriilor proprii de selecţie și de departajare (unde este cazul), 

prevăzute în prezenta metodologie; 

 obţinerea aprobării de școlarizare la studii, emisă de Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și Afaceri 

Europene, din cadrul Ministerului Educației, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, la 

propunerea Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, pe baza evaluării 

dosarului de înscriere și a procesului de selecție a candidaților; 

 prezentarea dovezii de absolvire a anului pregătitor pentru limba română/certificatului care atestă 

cunoaşterea limbii române/ dovezii că au studiat cel puțin 4 ani în limba română; 

 obținerea vizei de studii/prezentarea permisului de ședere – unde este cazul. 

 

CAPITOLUL IV.  PREVEDERI SPECIALE 

IV.1. UNIVERSITATEA NU ARE NICIUN FEL DE ACORD DE COOPERARE SAU 

REPREZENTARE CU AGENȚII CARE INTERMEDIAZĂ ÎNSCRIEREA LA STUDII A 

CANDIDAȚILOR! CANDIDAŢII CARE ÎŞI TRANSMIT DOSARELE PRIN INTERMEDIUL 

AGENŢILOR NU BENEFICIAZĂ DE NICI UN FEL DE AVANTAJE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

ADMITEREA FAŢĂ DE CANDIDAŢII CARE APLICĂ PE CONT PROPRIU. CANDIDAȚII ÎȘI 

ASUMĂ ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PRIVIND ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR ȘI 

AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR TRANSMISE, CHIAR DACĂ DOCUMENTELE AU FOST 

TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL UNUI AGENT/AL UNEI AGENȚII. CANDIDATUL ÎȘI 

ASUMĂ INCLUSIV INFORMAȚIILE CU PRIVIRE LA ADRESA DE E-MAIL FURNIZATĂ 

UNIVERSITĂȚII PRIN INTERMEDIUL DIVERSELOR ACTE TRANSMISE SI COMPLETATE DE 

CĂTRE ACESTA. DETALIILE CU PRIVIRE LA STATUTUL CANDIDATULUI ÎN PROCESUL DE 

ADMITERE, VALIDAREA FIȘEI ONLINE, ÎI VOR FI TRANSMISE CANDIDATULUI 

INDIVIDUAL ȘI EXCLUSIV PRIN INTERMEDIUL ADRESEI DE E-MAIL FURNIZATE ÎN FIȘA 

ONLINE VALIDATĂ DE COMISIA DE ADMITERE.  
IV.2. În baza autonomiei universitare și pentru a evita eventuale neconformități cu documentele originale, 

universitatea noastră NU acceptă documente trimise prin fax, dosare incomplete sau transmise în alt format 

decât cel menționat în prezenta metodologie. Copiile legalizate trebuie să poarte semnătura și ștampila 

originală a persoanei/instituției care a efectuat legalizarea. 

IV.3. Candidaţii sunt rugaţi să se asigure că nu există discrepanţe în modul în care este ortografiat numele 

lor pe diversele documente depuse. Toate documentele trebuie emise exact cu aceleaşi nume şi prenume. 

Dosarele care conţin discrepanţe vor fi respinse.  

IV.4. Candidaţii au obligaţia să depună actele de studii în original, la înscriere. Actele de studii originale 

rămân la facultate pe întreaga perioadă a școlarității (în conformitate cu legislația română în vigoare). 
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IV.5. Candidații au obligația să depună exclusiv documentele solicitate în lista cu documente de înscriere. 

Niciun alt document (CV, scrisori de recomandare, scrisori de intenție, dovezi de activități extracurriculare, 

cvetc.) nu va fi luat în considerare. 

IV.6. După completarea fişei de înscriere, respectiv după efectuarea şi validarea înscrierii la concurs, 

candidaţii vor primi câte un e-mail de confirmare a validării înscrierii şi detalierea etapelor următoare, 

conform prezentului Regulament. 

IV.7. Dosarele incomplete și necompletate până la termenul limită de primire a dosarelor 

(16.07.2021)NU VOR FI VALIDATE, fiind declarate respinse. 

IV.8. IMPORTANT! În cazul în care un candidat își depune dosarul la mai multe universități din 

România, acest lucru poate duce la emiterea cu întârziere a aprobării de școlarizare la studii, existând 

riscul ca respectivul candidat să nu se încadreze în termenele legale de înscriere în cadrul universității 

noastre! 
IV.9. Candidații sunt rugați să se asigure că adresele lor de e-mail corespund cerințelor Uniunii Europene, 

astfel încât universitatea să nu întâmpine erori în cazul comunicării electronice (adresele de e-mail să fie 

acceptate la nivel internațional, de exemplu: yahoo, gmail, hotmail etc.). În caz contrar, universitatea nu-și 

asumă răspunderea pentru nerecepționarea mesajelor electronice. 

IV.10. Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din Republica Moldova se poate 

realiza accesând http://www.edu.gov.md și, ulterior, accesarea paginii pentru verificarea actelor de studii, de 

către Prorectoratul Relații Internaționale al universității. 

CAPITOLUL V.  COMPETENȚA LINGVISTICĂ 

V.1.  Românii de pretutindeni care nu cunosc limba română pot opta pentru frecventarea anului pregătitor de 

limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru mai multe informații, candidații sunt 

rugați să contacteze universitățile care organizează an pregătitor. IMPORTANT! ÎN VEDEREA 

ADMITERII ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII NOASTRE, ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

ABSOLVENȚI DE AN PREGĂTITOR SE SUPUN TUTUROR PREVEDERILOR PREZENTEI 

METODOLOGII, PRIVITOR LA TERMENE LIMITĂ, CRITERII DE SELECȚIE, NUMĂR DE 

LOCURI DISPONIBILE PENTRU FIECARE PROGRAM DE STUDIU, DOCUMENTE NECESARE 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE! 
V.2.  Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau 

informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definit conform 

Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza 

unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul 

pregătitor de limba română, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul 

Cultural Român. 

V.3.  Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba română, la 

înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, candidații care prezintă acte de studii româneşti 

(diplome și certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani consecutivi de studii 

urmate în limba română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România sau 

străinătate.  

   

CAPITOLUL VI.  DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA 

VI.1. Eventualele contestaţii se vor transmite, după afişarea rezultatelor, prin e-mail, pe adresa 

relint@umft.ro, între 20.07.2021, ora 17.00 (ora României) – 21.07.2021, ora 24.00 (ora României). 

VI.2. Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei de contestații care va analiza şi 

soluţiona contestaţiile în data de 22.07.2021, orele 9.00-12.00. Decizia comisiei este definitivă şi va fi 

comunicată, prin afişare, pe site-ul universităţii şi la sediul Prorectoratului Relaţii Internaţionale. 

VI.3. Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma reevaluării 

dosarului, punctaj care este definitiv. 

VI.4. Nu se admit contestații decât cu referire la punctajul propriu obținut. 
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VI.5. Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 

VI.6. După rezolvarea eventualelor contestaţii, în data de 22.07.2021 se vor întocmi şi afişa listele cu 

candidaţii admişi şi respinşi,  pe programe de studii, liste care cuprind rezultatele după contestații.   

VI.7.  După expirarea termenului limită menționat la VI.1, nu se mai admit contestații. 

 

CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE 

VII. 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.  

Important! În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute mai sus precum și la propunerea instituţiilor de 

învăţământ superior, ME poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.  

VII. 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 ME, 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;  

 

VII. 3.  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, culturale și 

religioase 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.  
 

VII. 4. 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.  

VII. 5. 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.  

VII. 6.  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.  
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CAPITOLUL VIII. ANEXE 

Anexa nr. 1 –  Declarație privind protecția datelor personale 

Anexa nr. 2 –  Fişă cu datele personale  

Anexa nr. 3 – Cerere înscriere concurs admitere 

Anexa nr.4 –  Criterii selecție 

Anexa nr. 5 – Criterii departajare 

Anexa nr. 6 – Declarație privind asumarea identității culturale române 

Anexa nr. 7 – Formular de confirmare a locului 
     

 

                    Rector,                             Prorector Relații Internaționale,  

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu                               Prof. univ. dr. Claudia Borza     

             

            

                           Avizat juridic,  

                                                                                    c.j. dr. Codrina Mihaela Levai 

 

 

 Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. 

Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 
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