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Extras din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara sesiunea iulie/septembrie 2023 

 

 CAPITOLUL VI. METODOLOGIA PRIVIND ADMITEREA ȘI ÎNSCRIEREA 

CETĂȚENILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI LA PROGRAME DE STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

VI.1. Dispoziții generale 
 

VI.1.1. 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. 

VI.1.2. 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. 

VI.1.3. Locurile cu bursă și fără bursă disponibile pentru fiecare facultate/program de studiu, 

acordate de către Ministerul Educației, se acordă ocupă de candidați în funcție de: 

a. opțiunea candidatului (după principiul ,,opțiunea bate media); 

b. ordinea descrescătoare a rezultatelor obținute în urma concursului de admitere; 

c. ordinea cronologică a confirmării locului de către candidat. 

VI.1.4. 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, 
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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.  
 

VI.2. Calendarul de desfășurare a concursului de admitere 
 

VI.2.1. Admiterea la studii universitare de licență a cetățenilor români de pretutindeni se 

organizează în sesiunea iulie 2023, după următorul calendar: 

➢ 02 iunie - 14 iulie 2023.  Înscrierile din data de 14 iulie 2023 se finalizează la ora 14.00; 

o completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului 

de înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia 

cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate 

și cele originale.  

o verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul 

universității,   

➢ 19 iulie 2023 – clasificarea candidaților pe baza mediei obținute la concursul de 

admitere, în urma aplicării formulei de calcul aprobate de universitate; 

➢  19 iulie 2023 – afișarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere pe pagina 

de internet a universității, www.umft.ro, secțiunea Internațional, Admitere Internațional 2023, 

în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în sistemul 

informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere on-line, care va înlocui datele de 

identificare ale candidatului (numele și prenumele); 

➢ 20 iulie 2023, până la ora 12:00 p.m. (ora României) – depunerea contestațiilor cu 

privire la rezultatele concursului de admitere la adresa de e-mail relint@umft.ro; 

➢  20 iulie 2023 – soluționarea contestațiilor de către Comisia centrală de admitere și 

afișarea listei pe pagina de internet a universității, www.umft.ro, secțiunea Internațional, 

Admitere Internațional 2023; 

➢  21 - 23 iulie 2023 – confirmarea locului prin transmiterea Anexei 7 pe adresa de e-mail 

admission@umft.ro, de către candidații admiși și respinși, cu  medie finală de admitere peste 

5 (cinci).  

➢  24 iulie 2023 – afișarea rezultatelor concursului de admitere, după perioada de 

confirmări, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de 

identificare ale candidatului (numele și prenumele);  

VI.2.2. Data limită de înscriere pentru candidații admiși este 03 noiembrie 2023. 

 

VI.3.  Procedura de înscriere a candidaților la concursul de admitere 
 

VI.3.1. În perioadele prevăzute în calendarul de desfășurare a admiterii, candidații vor completa 

on-line fișa de înscriere la concurs și vor încărca  documentele de înscriere (dosarul de 

înscriere) în platforma de admitere de pe site-ul universității www.umft.ro, cu asumarea 

responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele 

digitale/scanate și cele originale.  

Prin completarea fișei de înscriere on-line, candidații își exprimă consimțământul privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop.  

VI.3.2. Înscrierea candidaților la concursul de admitere prin completarea fișei de înscriere și 

http://www.umft.ro/
mailto:relint@umft.ro
http://www.umft.ro/
mailto:admission@umft.ro
http://www.umft.ro/
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încărcarea  documentelor de înscriere (dosarul de înscriere), on-line, respectiv verificarea 

conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității, se va desfășura în 

perioada 02 iunie – 14 iulie 2023. 
Date de contact: 

• Prorectorat Relații Internaționale: e-mail international@umft.ro. 

VI.3.3. După completarea fișei de înscriere, respectiv după efectuarea și validarea înscrierii la 

concurs, candidații vor primi câte un e-mail de confirmare și detalierea etapelor următoare, 

conform prezentei Metodologii. 

VI.3.4. Candidații trebuie 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, ex. Yahoo, gmail, hotmail etc.). 

Universitatea nu își asumă răspunderea pentru nerecepționarea mesajelor electronice.   

VI.3.5. Candidații care solicită înscrierea la mai multe programe de studii oferite de UMF 

„Victor Babeș” din Timișoara vor încărca on-line documentele (dosarul) de înscriere o singură 

dată. 

VI.3.6. La înscriere, candidații pot să opteze pentru maximum două programe de studii 

universitare de licență, cu precizarea opțiunii, sau opțiunilor în ordinea preferințelor (după caz). 

Opțiunea/opțiunile candidaților precum și media de admitere obținută determină clasificarea 

acestora. 

VI.3.7. 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 din cadrul 

universității noastre.  

VI.3.8. Universitatea nu are niciun fel de acord de cooperare sau reprezentare cu agenții care 

intermediază înscrierea la studii a candidaților, aceștia neavând niciun fel de avantaj față de 

candidații care aplică pe cont propriu. 
 

VI.4.  Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 
 

VI.4.1. Dosarul de înscriere și încărcarea on-line a acestuia de către candidați, cu asumarea 

responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele 

digitale/scanate și cele originale, va conține următoarele documente scanate, față verso, după 

caz: 

a. Declarație privind protecția datelor personale – Anexa 1; 

b. Cerere de înscriere la concursul de admitere – Anexa 5; 

c. Diploma de bacalaureat sau echivalentă – copie legalizată / supralegalizată (în funcție de 

țara emitentă) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma și traducere autorizată în limba 

română; 

d. Foaia matricolă aferentă diplomei de bacalaureat / echivalente - copie legalizată / 

supralegalizată (în funcție de țara emitentă) în limba oficială a țării unde a fost emisă 

diploma și traducere autorizată în limba română; 

e. Foile matricole cu notele obținute pe parcursul liceului – copie legalizată / 

supralegalizată (în funcție de țara emitentă) în limba oficială a țării unde a fost emisă 

diploma și traducere autorizată în limba română;  

f. Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, în 

cazul în care aceasta nu a fost eliberată, în cazul candidaților care au promovat examenul de 

bacalaureat în sesiunea corespunzătoare anului 2023 – copie legalizată / supralegalizată (în 

mailto:international@umft.ro
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funcție de țara emitentă) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma și traducere 

autorizată în limba română; 

g. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea anului universitar – copie legalizată; 

h. Acte domiciliu stabil / Carte de identitate – copie legalizată și traducere autorizată în limba 

română; 

i. Certificat de naștere – copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

j. Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie legalizată și traducere autorizată în limba 

română; 

k. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la 

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

l. Declarație notarială conform căreia candidatul nu are rezidența / domiciliul stabil pe 

teritoriul României; 

m. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 6 (cu excepția candidaților din 

Moldova și a celor care posedă cetățenie română și domiciliul în străinătate); 

n. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către 

instituții abilitate ale Ministerului Educației din România / Atestatul de absolvire a anului 

pregătitor de limba română / acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România 

sau din străinătate, cu predare în limba română, cel puțin 4 ani consecutiv.  

o. Adeverință medicală conform Anexei 3. 

VI.4.2. Conform prevederilor curente ale Ministerului Educației, respectiv, ale Guvernului 

României, actele eliberate în original de autoritățile române, în limba română, pot fi transmise 

în copii. Această prevedere nu se aplică traducerilor în limba română dintr-o altă limbă. 

VI.4.3. Candidații care în foaia matricolă au materii cu altă denumire decât biologie/chimie dar 

corespund biologiei/chimiei, sunt obligați să transmită o adeverință emisă de liceu, prin care se 

certifică faptul că materia/materiile respective sunt echivalentul biologiei/chimiei. 

VI.4.4. Candidații sunt obligați să se asigure că nu există discrepanțe în modul în care este 

ortografiat numele lor în documentele depuse. În caz contrar, este obligatorie depunerea unei 

declarații notariale de conformitate a numelui existent în documentele trimise. 

VI.4.5. Românii de pretutindeni absolvenți de an pregătitor se supun tuturor prevederilor 

prezentei metodologii. 
 

VI.5. Desfășurarea concursului de admitere 
 

VI.5.1. Admiterea candidaţilor la toate programele de studii de licenţă, pe locurile scoase la 

concurs pentru cetățenii români de pretutindeni, se face pe baza principiului general „opţiunea 

bate media”. 

VI.5.2. Admiterea cetățenilor români de pretutindeni se va desfășura sub forma unui concurs 

de admitere, pe baza mediei obținute în urma aplicării următoarei formule de calcul stabilite de 

universitate: 

 

𝐵𝑎𝑐𝑎𝑙𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑥 0,2 + (
∑ 𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒

𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑢 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑖
) 𝑥 0,6

+ (
∑ 𝐶ℎ𝑖𝑚𝑖𝑒

𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑢 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑖
)  𝑥 0,2 

a. Bacalaureat = media obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau media anilor de 
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studii în cazul țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent, înmulțit cu 0,2. 

b. ∑Biologie = Media aritmetică a tuturor notelor de la biologie/echivalent obținute în liceu 

împărțită la numărul anilor în care materia a fost studiată, înmulțită cu 0,6. 

c. ∑Chimie = Media tuturor notelor de la chimie/echivalent obținute în liceu împărțită la 

numărul anilor în care materia a fost studiată, înmulțită cu 0,2. 

Unde: 0,2 = ponderea examenului de bacalaureat/echivalent sau media anilor de studii în cazul 

țărilor care nu au examen de bacalaureat/echivalent în cadrul formulei de calcul a mediei finale, 

respectiv, ponderea materiei chimie în cadrul formulei de calcul a mediei finale al candidatului  

0,6 = ponderea materiei biologie în cadrul formulei de calcul a mediei finale 

d. Media finală de admitere este minimum 5.00 (cinci). 
 
 
VI.6.  Rezultatele concursului de admitere și clasificarea candidaților 

 

VI.6.1. Clasificarea candidaților se va face în funcție de ordinea opțiunilor exprimate în fișa de 

înscriere, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita locurilor aprobate pentru 

fiecare program de studii. Un candidat poate figura admis la cel mult un program de studii 

universitare de licență. 

VI.6.2. De exemplu:  

Candidatul A are ca prima opțiune Medicina și a doua opțiune Farmacie și a obținut media 10. 

El este este repartizat la prima sa opțiune.  

Candidatul B are ca prima opțiune Farmacie și a doua opțiune Medicină și a obținut media 9; 

la prima sa opțiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 candidați cu medii de admitere mai mari 

decat media lui. El va fi al 15-lea candidat repartizat la prima sa opțiune, în sensul că, la 

repartizarea pentru opțiunea Farmacie, candidatul B are prioritate față de candidatul A, care are 

media mai mare decât candidatul B. 

Candidatul C are ca prima opțiune Farmacie și a doua opțiune Medicină și a obținut media 8; 

dacă la prima sa opțiune s-au ocupat toate locurile de către candidați cu medii mai mari decât 

a lui, el va fi repartizat la a doua sa opțiune, dacă există locuri libere.  
 
VI.6.3. În cazul în care, pe ultimul loc, există mai mulți candidați cu medie egală, departajarea 

acestora se va face pe baza următoarelor criterii, după caz:  

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. 

VI.6.4. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate în data de 19 iulie 

2023 pe pagina de internet a universității, www.umft.ro, la secțiunea Internațional, în funcție 

de momentul la care se finalizează introducerea mediilor în sistemul informatic, cu indicarea 

numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului 

(numele și prenumele). 

VI.6.5. Listele conțin următoarele categorii de informații: 

• Candidații admiși în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul, cu precizarea 

opțiunii și a mediei de admitere; 

• Candidații respinși în ordinea descrescătoare a mediei obținute. 

VI.6.6. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoștința candidaților prin afișare pe 

pagina de internet a universității, www.umft.ro și vor fi semnate de rectorul 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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universității/președintele Biroului Central de coordonare, președintele comisiei centrale de 

admitere și președintele comisiei de admitere. 

VI.6.7. În funcție de etapa concursului de admitere, rezultatele vor fi următoarele: 

- Rezultate provizorii, generate în ziua concursului de admitere; 

- Rezultate după rezolvarea eventualelor contestații, pentru programele de studii unde au 

avut loc modificări de clasificare,  

- Rezultate după etapa de confirmare, 

- Rezultate după încheierea termenului de înscriere de 30 de zile, de la începutul anului 

universitar; 

VI.6.8. Nu se admite depășirea cifrei de școlarizare/program de studiu aprobată de Senatul 

universitar și legislație. 

VI.6.9. Admiterea candidaților este condiționată de: 

a. clasificarea candidaților în urma concursului de admitere, pe baza opțiunilor exprimate 

în fișa de înscriere, în ordinea descrescătoare a mediei obținută; 

b. obținerea aprobării de școlarizare la studii, emisă de Direcția Generală Relații 

Internaționale și Afaceri Europene, din cadrul Ministerului Educației, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

c. prezentarea dovezii de absolvire a anului pregătitor pentru limba română / a certificatului 

care atestă cunoașterea limbii române / a adeverinței că au studiat cel puțin 4 ani în limba 

română; 

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

 

VI.7. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora 

VI.7.1. Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune 

în data de 20 iulie, până la ora 12:00 p.m.  (ora locală a României) pe e-mail la adresa de e-

mail: relint@umft.ro. Nu se admit decât contestațiile privind propria medie. 

VI.7.2. Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei centrale de 

admitere, care va analiza și soluționa contestațiile în data de 20 iulie 2023. Decizia comisiei 

este definitivă și va fi comunicată prin afișare pe site.  

VI.7.3. Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda media rezultată în 

urma reevaluării dosarului.  

VI.7.4. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Metodologiei de admitere. 

VI.7.5. După rezolvarea eventualelor contestații, se vor întocmi și afișa listele cu candidații 

admiși și respinși, pentru programele de studii unde au avut loc modificări de clasificare, care 

cuprind rezultatele definitive și incontestabile. 

VI.7.6. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, 

rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat. 
 
VI.8.  Confirmarea locului  

VI.8.1. Între 21 – 23 iulie 2023, candidații declarați admiși au obligația confirmării locului pe 

adresa de e-mail admission@umft.ro, prin atașarea copiei scanate a formularului de 

confirmare a locului (Anexa 7), sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz 

de neîndeplinire a acestei obligații. 

VI.8.2. În perioada 21-23 iulie 2023, candidații respinși care s-au înscris la concursul de 

admitere și au obținut o medie de cel puțin 5.00, au posibilitatea de a confirma, prin 

transmiterea Anexei 7, în eventualitatea vacantării unui loc. Candidații respinși care fac acest 

lucru în perioada prevăzută pentru confirmări au prioritate la ocuparea locurilor vacante în 
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ordinea opțiunilor și în ordinea punctajelor mediilor finale de admitere.  

VI.8.3. Candidații care nu au transmis Anexa 7 în perioada stabilită în calendar vor putea 

confirma un loc devenit vacant (dacă va fi cazul), în maximum 24 de ore (intervalul orar al 

României) din momentul în care au fost anunțați prin email de vacantarea acestuia. Candidații 

respinși vor fi anunțați în funcție de ordinea opțiunilor, respectiv, în funcție de media finală 

de admitere.  

VI.8.4. Se poate confirma locul la maximum două programe de studii. 
 

VI.9. Procedura de înscriere a candidaților admiși la studii universitare de 

licență, în vederea înmatriculării 
VI.9.1. În vederea înscrierii, candidații admiși au obligația să depună la secretariatul 

Prorectoratului Relații Internaționale, în original, următoarele documente: 

(1). Fișa de înscriere la concursul de admitere, semnată de candidat; 

(2). Declarație privind protecția datelor personale – Anexa 1; 

(3). Cerere de înscriere la concursul de amitere – Anexa nr. 5; 

(4). Diploma de bacalaureat sau echivalentă – original și copie legalizată în limba oficială a 

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

(5). Foaia matricolă aferentă diplomei de bacalaureat/echivalente -– original și copie 

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

limba română; 

(6). Foile matricole cu notele obținute pe parcursul liceului – copie legalizată în limba oficială 

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

(7). Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, 

în cazul în care  aceasta nu a fost eliberată – pentru candidații care au promovat examenul 

de bacalaureat în sesiunea corespunzătoare anului 2023; 

(8). Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea anului universitar – copie; 

(9). Acte domiciliu stabil / Carte de identitate – copie legalizată și traducere autorizată în 

limba română; 

(10). Certificat de naștere – copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

(11). Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie legalizată și traducere autorizată 

în limba română; 

(12). Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu 

finanțare de la bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe școlare) pentru nivelul de 

studii solicitat; 

(13). Declarație notarială conform căreia candidatul nu are rezidența / domiciliul stabil 

pe teritoriul      României; 

(14). Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a 

identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 6 (cu excepția 

candidaților din Moldova și a celor care posedă cetățenie română și domiciliul în străinătate); 

(15). Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții 

abilitate ale Ministerului Educației din România / Atestatul de absolvire a anului pregătitor 

de limba română / acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din 

străinătate, cu predare în limba română, cel puțin 4 ani consecutiv; 

(16). Adeverință medicală conform Anexei 3; 

(17). 4 fotografii tip carte de identitate;   

(18). Dosar plic. 

VI.9.2. Pentru candidații admiși care nu se înscriu în anul I până la data de 3 noiembrie 2023, 
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conform calendarului stabilit, se consideră, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la 

calitatea de student. 

VI.9.3. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/atestatului sau a adeverinței de recunoaștere a 

diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin 

prezenta Metodologie, duce la pierderea locului. 

VI.9.4. 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.  

VI.9.5. Important! În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute mai sus precum și la propunerea 

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

VI.9.6. 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;  

VI.9.7. 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.  

VI.9.8. 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.  

VI.9.9. 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.  
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VI.9.10. 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.  
 


