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A. B.  

Cod  Regulament: UMFVBT-MET/PRI/37/2022 

                                                                            Anexă la H.S. nr. 157/14151/29.06.2022 

                                                                                          Aprobat prin H.C.A. nr. 14/13331/21.06.2022 

 

 

METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE 

STUDIU DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAŢIEI, PENTRU 

CETĂŢENI DIN STATE TERŢE, CU REZULTATE ACADEMICE 

ȘI ȘTIINȚIFICE DEOSEBITE (CU EXCEPȚIA ROMÂNILOR DE 

PRETUTINDENI, A CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL 

STABIL ÎN STRĂINATATE ȘI/SAU A CETĂȚENILOR CU DUBLĂ 

CETĂȚENIE, ROMÂNĂ ȘI A ALTUI STAT)  

ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

în anul universitar 2022 - 2023 
 

 

 

 Funcția, Nume și prenume Data Semnătura 

Elaborat:  Agnes Balint, Șef Serviciu 

Relații internaționale 
10. 06. 2022  

Completat/modificat/republicat    

Vizat Oficiul juridic 
Consilier juridic, Dr. 

Codrina Mihaela Levai 
17.06.2022  

Vizat Comisia permanentă a 

Senatului pentru revizuirea 

regulamentelor și a Cartei 

universitare 

Președinte, Prof. univ. dr. 

Mirela-Danina Muntean 
17.06.2022  

Data intrării în vigoare: 29.06.2022 

Data retragerii:  
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A. B.  

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 și la  

 Adresa ME 1154/09. 06. 2022 paragraf 2) privind acordarea de locuri de studii fără plata 

taxelor de școlarizare, dar cu bursă, pentru cetățenii statelor terțe, care nu intră în categoria 

românilor de pretutindeni și/sau au dublă cetățenie (română și a altui stat) la propunerea 

instituțiilor de învățământ superior, în anul universitar 2022 - 2023 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1.  
Fiecare instituție de învățământ superior de stat acreditată, care școlarizează studenți străini (cu 

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

care au dublă cetățenie (română și a altui stat), 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 ME - DGRIAE: 

(1)  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; 

(2)  maximum 5 dosare de candidatură; 

(3)  centralizatorul care conține lista candidaților selectați. 

 

Art. 2.  
Dosarul de candidatură va conține: 

a) opis cu toate actele atașate la dosar; 

b) GDPR, acordul scris al candidatului pentru diseminarea numelui în spațiul public.  

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

Educației (Anexa I) 

d)  situația școlară pe fiecare an de studiu universitar (exceptând anul pregătitor); 

e) copie după diploma de licență și suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverință 

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 de specializare și doctorat ;I traducere autorizată în limba română, 

engleză, franceză; 

f) copia diplomei de master și a suplimentului la diplomă pentru candidații care solicită 

continuarea studiilor doctorat și traducere autorizată în limba română, engleză, franceză; 

g) adeverință cu media obținută la examenul de admitere la doctorat - pentru candidații la 

studii universitare de doctorat; 

h) copie legalizată după actul de naștere; 

i) copie după pașaport; 

j) copie după permisul de ședere în România 

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

(Anexa II). 

Art. 3. Documentele de la Secțiunea 2, Articolul 13 se depun la Prorectoratul de Relații 

Internaționale în perioada 1 septembrie – 16 septembrie 2022. După această data nu se mai 
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acceptă nici dosare noi, nici completări la dosar. 

 

Art. 4.  
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 procedurile de aplicare ale prevederilor legale 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 ME – DGRIAE până la data de 1 

octombrie 2022. 

 

Art. 5.  
Pentru obținerea acestor burse, pot candida următoarele categorii de studenți: 

a) cetățenii străini, înscriși la studii cu plata taxei în valută, 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 9,00 

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 9,00 la examenul de licență 

și care își continuă studiile în universitatea noastră în calitate de medici înscriși la specializare, cu 

plata taxei în valută 

c) 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 9,00 la examenul de licență 

și care își continuă studiile de doctorat în universitatea noastră, cu plata taxei în valută 

 

Art. 6.  
Bursele se acordă ținând cont de următoarele criterii de departajare, în limita numărului de granturi 

disponibile. 

a. Pentru programul de studii universitare de licență : 

1. Principalul criteriu de selecție îl reprezintă MEDIA pe anul de studii precedent (2021 – 2022). 

Media minimă acceptată este 9 (nouă). 
2.  În cazul în care doi candidați care optează pentru același loc au aceeași medie anuală, se va 

aplica un prim criteriu de departajare: media semestrului I, an universitar 2021 - 2022. 

3. Dacă și după media semestrială candidații sunt la egalitate, se va aplica un al doilea criteriu 

de departajare: media pe semestrul II, an universitar 2021 - 2022. 

 

b. Pentru programul de studii universitare de specializare: 

1. Principalul criteriu de selecție îl reprezintă MEDIA obținută la examenul de licență. Media 

minimă acceptată este 9 (nouă). 
2.  În cazul în care doi candidați care optează pentru același loc au aceeași medie obținută la 

examenul de licență, se va aplica un prim criteriu de departajare: media obținută în timpul 

facultății la specialitatea la care candidatul este înscris 

3. Dacă și după primele două criterii candidații sunt la egalitate, se va aplica un al doilea criteriu 

de departajare: media anilor de studii din timpul facultății. 
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c. Pentru programul de studii universitare de doctorat : 

1. Principalul criteriu de selecție îl reprezintă MEDIA obținută la examenul de licență. Media 

minimă acceptată este 9 (nouă). 
2.  În cazul în care doi candidați care optează pentru același loc au aceeași medie obținută la 

examenul de licență, se va aplica un prim criteriu de departajare: media obținută la examenul 

de admitere la doctorat 

3. Dacă și după primele două criterii candidații sunt la egalitate, se va aplica un al doilea criteriu 

de departajare: media anilor de studii din timpul facultății 

 

Art. 7.  
Candidații astfel selecționați devin beneficiari ai granturilor prin ordin al ministrului educației. 

Rezultatele finale ale selecției vor fi comunicate instituțiilor de învățământ superior și publicate pe 

site-ul oficial al ME. 

 

Art. 8.  
În conformitate cu cerințele Ministerului Educației, universitatea poate transmite cel mult 5 (cinci) 

dosare de candidatură. Cele 5 locuri disponibile sunt repartizate după cum urmează:  

- 1 loc Facultatea de Medicină 

- 1 loc Facultatea de Medicină Dentară 

- 1 loc Facultatea de Farmacie 

- 1 loc medici la specializare 

- 1 loc studii doctorale  

 

Art. 9.  
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 ME. 

 

CAPITOLUL II. DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 10. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat 

prezenta Metodologie în şedinţa din data de 29.06.2022, dată la care intră în vigoare. 

 

 

Prorector  Relații internaționale,                                                                Rector, 

 

Prof. Univ. Dr.  Claudia BORZA                                 Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CREȚU 

   

 

 
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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Anexa I           

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OBȚINEREA UNEI BURSE DIN 

PARTEA MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII A CETĂȚENILOR STRĂINI 

(CU EXCEPȚIA CETĂȚENILOR MOLDOVENI, A CETĂȚENILOR STRĂINI DE ETNIE 

ROMÂNĂ ȘI A CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE) 

 

(SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE) 

 

ANUL UNIVERSITAR ...................................................... 

TIPUL DE BURSĂ: 

 Continuarea studiilor universitare de licență     

 Rezidențiat                                                         

 Masterat                                                             

 Studii universitare de doctorat                       

FACULTATEA/SPECIALITATEA PENTRU CARE APLICĂ: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE (din pașaport) ........................................................................................................... 

ȚARA DE PROVENIENȚĂ A CANDIDATULUI.....................................LOCALITATEA.................................. 

TELEFON...................................................E-MAIL.................................................................................................. 

DATA NAȘTERII: ANUL..................................LUNA.........................................ZIUA......................................... 

LOCUL NAȘTERII: ȚARA...............................................LOCALITATEA............................................................ 

SEXUL: MASCULIN                FEMININ  

STAREA CIVILĂ:   CĂSĂTORIT(Ă)               NECASĂTORIT(Ă)  
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STUDII EFECTUATE PÂNĂ ÎN PREZENT 

Tipul de studii Instituția de învățământ DOMENIUL/ 

PROFILUL 

Perioada de 

studii 

MEDIA ANILOR 

DE STUDII 

MEDIA 

EXAMENULUI DE 

ABSOLVIRE 

0 1 2 3 4 5 

 

Continuarea 

studiilor 

universitare de 

licență 

     

 

Studii 

postuniversitare 

 

     

 

 

Activitatea științifică a solicitantului (proiecte de cercetare, lucrări publicate): 

 

 

 

 

 

 

Alte burse deținute până în prezent: 
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ANEXEZ LA DOSARUL DE CONCURS: 

 

a) Opis cu toate actele atașate la dosar; 

b) Situația școlară pe fiecare an de studiu (cu excepția anului pregătitor), pentru candidații 

care solicit continuarea studiilor de licență; 

c) Copie legalizată după diploma și suplimentul la diplomă sau adeverință din care să reiasă 

situația școlară pe toți anii de studiu, precum și rezultatele obținute la examenul de licență 

(pentru absolvenții din 2022), pentru candidații care solicită continuarea studiilor de 

masterat, doctorat sau rezidențiat/specializare, după caz; 

d) Curriculum vitae, lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate, referate, recomandări 

de la cel puțin două cadre didactice sau specialiști în domeniu – pentru candidații la studii 

universitare de deoctorat; 

e) Copie legalizată după actul de naștere; 

f) Copie legalizată după pașaport; 

g) Copie legalizată după permisul de ședere în România; 

h) Fotografie ¾ care se aplică pe cerere; 

i) Declarație notarială pe proprie răspundere prin care candidatul declară că informațiile 

furnizate sunt exacte și complete. 

 

Data:..........................................    

Semnătura:................................................ 
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Anexa II 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/a ____________________________________________________ 

declar pe proprie răspundere că: 

 

1. Informațiile furnizate în dosarul de candidatură pentru obținerea unei burse de 

studiu din partea Ministerului Educației și Cercetării sunt exacte și complete; 

2. Pe perioada bursei voi respecta cu strictețe legislația română în vigoare; 

3. Voi respecta termenele și procedurile de aplicare știind că nerespectarea acestora 

poate conduce la respingerea dosarului; 

4. Am luat la cunoștință condițiile de obținere a unei burse de studiu în România și 

mă voi conforma acestora. 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

mailto:relint@umft.ro
http://www.umft.ro/

