
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E T O D O L O G I A   

DE  ŞCOLARIZARE 
 

a cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova,  

Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria 

şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate 

în învăţământul de stat din România,  

în anul şcolar / universitar 2009 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti – România 
2009 
 

                        MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 

 

                          Nr. 5043 din 10.06.2009 

        MINISTERUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII  

                                   ŞI INOVĂRII 

 

       Nr. 4271  din   05.06.2009  
 



ANEXA  nr. 1  la  OMECI nr. ______   /  2009                                                                                              OMAE nr.  _______ / 2009 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Pagina 2 din 19 

 

  

 

 

 

 

SECŢIUNEA I 
 

 

DISPOZIŢII  GENERALE 
 
 
 
Art.1 Statul român acordă, pentru etnicii români, subvenţionarea studiilor în învăţământul 
preuniversitar şi universitar de stat, precum şi un număr considerabil de burse de studii, 
care urmează a fi atribuite tinerilor, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii. 
 Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat, pentru 
fiecare an şcolar / universitar, se aprobă prin hotărâri ale Guvernului României, publicate 
în Monitorul Oficial, Partea I. 
 
Art.2  Repartizarea locurilor subvenţionate, cu bursă / fără bursă, pe niveluri de 
învăţământ şi pe ţări se face anual, prin ordinul comun al ministrului educaţiei, cercetării şi 
inovării şi ministrului afacerilor externe. 
 Ocuparea locurilor subvenţionate, cu bursă / fără bursă se face prin concurs. 
Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape: 
 a) întocmirea dosarului de concurs, conform Tabelului nr.1 şi Tabelului nr. 2 din 
Secţiunea II, Art.5 şi Tabelului nr.4 din Secţiunea III, Art.14, după caz; 
 b) depunerea dosarului în centrele destinate acestui scop, cu respectarea 
termenelor prevăzute în „Calendarul desfăşurării concursului de admitere în 
învăţământul preuniversitar şi superior de stat din România a etnicilor români şi 
diasporă”, care se actualizează şi aprobă anual; 
 c) participarea la concursul organizat la nivelul instituţiilor de învăţământ superior 
pentru ciclul de master şi doctorat şi, respectiv, la examenul naţional de rezidenţiat 
(specializare) organizat de Ministerul Sănătăţii Publice. 
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SECŢIUNEA  II 

 
REPUBLICA   MOLDOVA 

 
 
 

Capitolul I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 
 
Art.3 Înscrierea în învăţământul preuniversitar 
 Cetăţenii din Republica Moldova pot studia în învăţământul preuniversitar din 
România, la toate nivelurile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Înscrierea în 
învăţământul preuniversitar se face astfel: 

(a) la inspectoratul şcolar judeţean, pentru cei care doresc efectuarea / continuarea 
studiilor preuniversitare în România; 

(b) la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, pentru cei care doresc continuarea 
studiilor în învăţământul liceal, cu bursă; 

(c) la sediul Ambasadei României la Chişinău, pentru cei care doresc continuarea 
studiilor în învăţământul liceal, cu bursă. 

 

Art.4 Înscrierea în învăţământul universitar se face astfel: 
 

(1) Pentru studii de licenţă:  
(a) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din România şi 

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova 
cu studii parţiale de liceu în România (minim 2 ani de studii) se înscriu 
direct la universităţile din România, care organizează concurs de 
admitere, pe locurile repartizate, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii 
români; 

(b) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica 
Moldova, cu studii liceale complete în Republica Moldova se înscriu la 
Ambasada României din Chişinău. 

 
(2) Pentru studii de masterat / rezidenţiat: 

− Absolvenţii cu studii de licenţă în România sau dintr-un alt stat 
membru al Uniunii Europene se înscriu direct la universităţile din 
România, care organizează concurs, pe locurile alocate de MECI în 
acest scop; 

 
(3) Pentru studii de doctorat: 

− Absolvenţii cu studii de licenţă / masterat în România/ alt stat membru 
al Uniunii Europene sau Republica Moldova se pot înscrie la studii 
universitare de doctorat direct la universităţile organizatoare de 
concurs, pe locurile alocate de MECI în acest scop. 
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Art.5 DOCUMENTELE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 
 

(A) Învăţământ preuniversitar                                                                  Tabelul nr. 1 
Documente necesare:  

Nr. 
crt. 

 
 

TIPUL DOCUMENTULUI 
Absolvenţi de 
Gimnaziu în 
R. Moldova 

Absolvenţi de 
Gimnaziu în 

România 

1 Cererea de înscriere – formular tip (Anexa nr. 1B) Da Da 
2 Certificat de studii gimnaziale efectuate în R. Moldova (copie) Da Nu 
3 Adeverinţa cu notele obţinute la tezele cu subiect unic în România (copie) Nu Da 
4 Foaie matricolă pentru ciclul gimnazial (copie) Da Nu 
5 Foaia matricolă pentru clasele V-VIII, cu calculul mediei generale (copie) Nu Da 
 

6 
Certificat de naştere  sau cartea de identitate (copie legalizată în lb. 
română) 

Da Da 

 

7 
Copie după Paşaport / carte de identitate a candidatului şi al părinţilor / 
tutorilor eliberat de autorităţile din R. Moldova 

 

Da 
 

Da 
 

8 
Acordul scris al părinţilor / tutorelui pentru înscrierea elevului / elevei la 
concursul de admitere în România (declaraţie notarială) 

 

Da 
 

Da 
 

9 Adeverinţă medicală tip care să permită accesul în colectivitate (copie) Da Da 

10 1 Fotografie 3 / 4  Da Da 
 

11 
Recomandarea în scris a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de 
culte (numai pentru candidaţii la admiterea în învăţământul 
preuniversitar teologic) 

 
Da 

 
Da 

 

(B) Învăţământul universitar                                                                       Tabelul nr. 2 
 
Nr. 
crt. 

 
TIPUL DOCUMENTULUI 

  
Ciclul I 
Licenţă  

Ciclul II 
Masterat / 
Rezidenţiat 

Ciclul III 
Doctorat 

1 Cerere de înscriere – formular tip (Anexa nr. 1A) Da Da Da 
 
 

2 

Copii după:  
  1. diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului 
curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media 
anilor de studii şi a examenului de bacalaureat); 
2.  foaia matricolă privind studiile liceale, în care sunt înscrise şi 
notele / calificativele obţinute la bacalaureat. 

 
 

Da 
 
 

Da 

 
 
Nu 
 
 

Nu 

 
 
Nu 
 
 

Nu 

 
 

3 

Copii după: 
1. Diploma de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după 
adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, cu media 
anilor de studii şi a examenului de licenţă); 
2. Foaia matricolă. 

 
 
Nu 

 
Nu 

 
 
Da 

 
Da 

 
 
Da 

 
Da 

4 Copie după diploma de absolvire a studiilor de masterat Nu Nu Da 
5 Copie după certificatul de naştere Da Da Da 
6 Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) Da Da Da 
7 Copie după adeverinţa medicală tip Da Da Da 
 

8 
Copii după: 
1.   Buletinul de identitate / Cartea de Identitate 
2.  Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil. 

 
Da 
Da 

 
Da 
Da  

 
Da 
Da 

9 Copie după paşaport Da Da Da 
10 1 Fotografie ¾, care se aplică pe cerere. Da Da Da 

 
11 

Curriculum Vitae, lista de lucrări publicate, recomandări din partea a 
două cadre didactice universitare sau a doi specialişti din cercetare 
care cunosc activitatea candidatului 

 
Nu 

 
Nu 

 
Da 

 

12 
Formularea şi argumentarea temei de cercetare la doctorat (pe 
maximum o pagină de text) 

 

Na 
 

Nu 
 

Da 
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NOTĂ:  
1. Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru 

candidaţii respectivi. 
2. Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare. 
3. Pentru Concursul Naţional de Rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii Publice poate 

solicita documente specifice suplimentare, 
4. Dosarele de înscriere pentru studii de masterat, rezidenţiat sau doctorat se 

depun direct la unităţile organizatoare de studii de masterat, rezidenţiat sau 
doctorat, care pot solicita şi alte documente specifice suplimentar celor 
prevăzute la Art.5 (B) Tabelul nr.2. 

5. În cererea de înscriere pentru ciclul I – studii de licenţă, candidaţii vor 
opta pentru un (1) domeniu fundamental de studii de licenţă şi maximum 
trei (3) instituţii de învăţământ superior, cu precizarea specializării unde 
doresc să studieze, în ordinea preferinţelor. 

6. Candidaţii din promoţia anului curent care nu au intrat în posesia diplomei de 
studii pot depune la dosarul de concurs adeverinţa de absolvire a studiilor 
respective, urmând ca, la înmatriculare să prezinte actul în original.  

 

 

Capitolul II. DESFĂŞURAREA ADMITERII 
 
Art.6 ÎNVĂŢĂMÂNT  PREUNIVERSITAR 
 

(A) Organizarea admiterii în ciclul liceal 
      Admiterea în ciclul liceal se realizează de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,  
desemnat în acest sens de către MECI. Inspectorul General Judeţean numeşte prin 
decizie Comisia de primire a dosarelor şi Comisia de admitere, stabileşte componenţa şi 
atribuţiile acestora. 
 

(B) Desfăşurarea admiterii 
 Admiterea se face fără examen, prin repartizare pe locurile special alocate, cu 
finanţare de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 Admiterea candidaţilor pentru învăţământul liceal se realizează în conformitate 
cu prevederile ordinului nr.5166/ 29.08.2008 privind aprobarea metodologiei de organizare 
şi desfăşurare şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat 
pentru anul şcolar 2009 – 2010.   
 1) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din România, înscrierea în licee  de stat se face 
fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obţinută la tezele 
cu subiect unic are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a 
– a VIII-a are o pondere de 50%. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe 
de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare 
a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, 
pentru care se susţin şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă.  

Calculul mediei de admitere se face astfel:  
 

TU + ABS  =  MA,  
      2 

unde:  
− TU = media generală obţinută la tezele cu subiect unic;  
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− ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  
− MA = media de admitere.  

Media generală şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără 
rotunjire.  
 

 2) Pentru absolvenţii ciclului gimnazial din Republica Moldova, admiterea se face 
pe baza mediei generale obţinute la examenul de absolvire a gimnaziului, care are o 
pondere de 50%, şi a mediei generale pe anii de studii care are o pondere de 50% în 
calculul mediei de admitere, după formula de mai jos: 
 Calculul mediei de admitere se face astfel: 
 
     MEAG + ABS  =  MA 

                2  
 unde: 

- MEAG = media la examenul de absolvire a gimnaziului; 
- ABS     = media generală de absolvire a anilor de studii; 
- MA       = media de admitere. 

 Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
 
 Repartizarea candidaţilor pe filiere, profiluri, domenii de pregătire  şi specializări / 
calificări profesionale se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în 
funcţie de opţiuni şi de numărul de burse, pe locurile din unităţile de învăţământ liceal 
oferite de inspectoratele şcolare judeţene . 
  
În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, ei vor fi departajaţi folosindu-se, 
în ordine, următoarele criterii: 

(a) Media generală obţinută la tezele cu subiect unic / examenul de absolvire a 
gimnaziului; 

(b) Media generală la tezele cu subiect unic / examenul de absolvire a gimnaziului - 
la proba de limbă şi literatură română; 

(c) Media generală la tezele cu subiect unic / examenul de absolvire a gimnaziului- 
la proba de matematică. 

 În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu 
opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară, care au mediile de admitere, precum şi 
toate mediile menţionate la punctele a), b) şi c) egale, aceşti candidaţi sunt declaraţi 
admişi la opţiunea solicitată. 
 La profilurile artistic, sportiv şi teologic, înmatricularea este condiţionată de 
promovarea probelor de aptitudini, iar la clasele bilingve de promovarea probei de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, la liceele din România la care au fost 
repartizaţi; probele respective se desfăşoară în perioada 10 – 15 septembrie. Aprecierea 
probelor de aptitudini / a cunoştinţelor de limbă modernă se face prin note. Elevii respinşi 
la probele de verificare a  cunoştinţelor  de limbă modernă vor fi reorientaţi spre alte 
profiluri de către inspectoratele şcolare judeţene. 
 Comisia de admitere afişează listele cu rezultatele admiterii la data de 1 august a.c. 
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi va transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la afişarea rezultatelor, Direcţiei Generale Relaţii Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale 
din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării listele candidaţilor admişi, pe judeţe 
şi licee, cu mediile de admitere, în vederea emiterii ordinului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru înmatricularea şi acordarea burselor. 
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 De asemenea, comisia de admitere va transmite inspectoratelor şcolare listele (pe 
licee) şi dosarele candidaţilor declaraţi admişi. 
 
 
Art.7  ÎNVĂŢĂMÂNT  UNIVERSITAR 

 
(A) Admiterea la studii universitare de licenţă 

 (1) Pentru absolvenţii de liceu din România: concursul de admitere se face de 
către facultăţi în aceeaşi sesiune de examene cu cetăţenii români, în conformitate cu 
criteriile elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior, pe locurile repartizate 
pentru cetăţenii de etnie română din Republica Moldova. 
Notă: 
 - Deţinătorii unor distincţii la olimpiadele şcolare şi / sau concursurile artistice 
internaţionale din ultimii 4 ani au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere la facultăţile şi 
domeniile universitare de licenţă pentru care au optat. 
 -  Locurile neocupate de către cetăţenii din Republica Moldova, etnici români, 
indiferent de etnonimul folosit, absolvenţi de liceu din România, promoţia anului curent, nu 
pot fi redistribuite de către universităţi cetăţenilor proprii. Aceste locuri vor fi comunicate la 
MECI odată cu listele candidaţilor admişi pe locuri subvenţionate. Înmatricularea la studii 
se face pe baza ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. 
 
 (2) Pentru absolvenţii de liceu din Republica Moldova: Admiterea (selecţia) la 
studii universitare de licenţă a absolvenţilor de liceu din Republica Moldova se efectuează 
de Comisia Mixtă MAE – MECI prin  concurs, pe bază de dosar, după următoarele criterii: 

2.1 Performanţele şcolare deosebite: participarea la concursuri internaţionale; 
2.2 Media de absolvire (MA); 
2.3 Opţiunile candidaţilor; 
2.4 Numărul locurilor repartizate pe universităţi / facultăţi. 

    
 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 689 /1994, admiterea pe locurile 
subvenţionate1 de stat, în regim cu bursă şi fără bursă, se realizează, în ordinea 
descrescătoare a mediei generale (MG), pe instituţii de învăţământ superior şi pe locurile 
alocate fiecărui domeniu fundamental, cu posibilitatea redistribuirii locurilor rămase 
neocupate între domeniile fundamentale / specializări. 
 Media generală de admitere (MG) se calculează după următoarea formulă: 

(0,9 x MA) + (0,1 x Bdom) =  MG 
unde: 
 MA =  M lic + M bac, reprezintă media de absolvire , care se calculează cu două  
           2  
zecimale, fără rotunjire; 
 M lic  = media anilor de liceu; 
 M bac = media examenului de bacalaureat. 
 0,90 şi 0,1 sunt coeficienţi procentuali aplicaţi pentru: 
  - media de absolvite (MA);  
  - domeniul fundamental de studii (Bdom); 
         Bonificaţia pentru domeniul de studiu (Bdom), pentru care a optat candidatul, se 
acordă conform Tabelului nr. 3.                                                                       
                                           
1 Cheltuielile de şcolarizare şi cazare în internate/cămine sunt asigurate de la bugetul de stat. 
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               Tabelul nr. 3 

Nr. 
crt. 

Domeniul fundamental de  
ştiinţă, artă şi cultură 

Bonificaţie 
(Bdom) 

1 Ştiinţe umaniste 10 
2 Ştiinţe exacte 9 
3 Ştiinţe ale naturii 9 
4 Medicină veterinară 9 
5 Ştiinţe agricole şi silvice 9 
6 Teologie 8 
7 Ştiinţe inginereşti 8 
 8 Ştiinţe sociale şi politice 8 
 9 Sănătate 7 
 10 Ştiinţe economice 7 
 11 Arte 6 
 12 Arhitectură şi urbanism 5 
 13 Educaţie fizică şi sport 5 
14 Drept 4 

Notă: 
− Participarea în ultimii 4 ani la concursuri internaţionale conferă dreptul candidaţilor 

la repartizare cu prioritate, conform opţiunilor exprimate. 
− În cazul unor medii egale, departajarea se face ţinându-se cont de media 

examenului de bacalaureat a candidaţilor / media anilor de studii, după caz; 
− Candidaţii care nu au obţinut media necesară ocupării unui loc cu bursă /  fără 

bursă, se pot adresa instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru a susţine 
examenele necesare ocupării unor locuri cu taxa in lei, în funcţie de opţiuni şi oferta 
universităţilor (Primirea la studii pe locuri cu taxă în lei a celor care au optat pentru 
această formă de şcolarizare, conform OUG 133/2000, aprobată prin Legea 
441/2001 şi Notei MEdC 47286/2005). 

 
 Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un 
singur (1) domeniu pe durata studiilor, un al doilea domeniu de studiu putând fi 
urmat doar în regim cu taxa în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români. 
 Pentru specializările din domeniile de studii universitare de licenţă de educaţie 
fizică şi sport, teologie, artistic, limbi moderne aplicate, arhitectură şi urbanism, 
înmatricularea este condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini, locurile fiind 
distribuite numai celor declaraţi promovaţi şi în ordinea descrescătoare a mediei generale. 
 
           (B) Admiterea la studii universitare de masterat 
 Admiterea la studii universitare de masterat a absolvenţilor de studii de licenţă 
în România se face prin concurs, organizat de către universităţi, în aceeaşi perioadă cu 
candidaţii români, în conformitate cu criteriile elaborate de fiecare instituţie de învăţământ 
superior, pe locurile subvenţionate şi repartizate pentru etnicii români. Admiterea se 
realizează pe locurile repartizate pentru etnicii români fiecărei instituţii de învăţământ 
superior, fără ca acestea să fie defalcate pe ţări. 
Dosarele se depun direct de către candidaţi la universităţile la care urmează să susţină 
examenul. 
  
          (C)  Admiterea la studii universitare de doctorat 
          Admiterea la studii universitare de doctorat a absolvenţilor de studii de licenţă / 
masterat în România/ alt stat membru al Uniunii Europene sau Republica Moldova se face 
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prin concurs, organizat de către universităţi în aceeaşi perioadă cu candidaţii români, în 
conformitate cu criteriile elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior, pe locurile 
subvenţionate şi repartizate pentru etnicii români. Admiterea se realizează pe locurile 
repartizate pentru etnicii români fiecărei instituţii de învăţământ superior, fără ca acestea 
să fie defalcate pe ţări.Dosarele se depun direct de către candidaţi la universităţile la care 
urmează să susţină examenul. 

 
(D)  Admiterea la rezidenţiat 

            Admiterea la rezidenţiat (specializare) a absolvenţilor de studii de licenţă în 
România sau alt stat membru al Uniunii Europene se face prin concurs, organizat de 
Ministerul Sănătăţii Publice în aceeaşi perioadă şi condiţii cu cetăţenii români, conform 
„Metodologiei privind organizarea Concursului naţional de rezidenţiat” valabilă pentru anul 
curent, elaborată de Ministerul Sănătăţii Publice. Repartizarea pe specialităţi se face de 
către Ministerul Sănătăţii Publice, în baza punctajului obţinut de candidaţi şi în limita 
numărului de locuri alocate. Dosarele se depun direct de către candidaţi la universitatea / 
universităţile desemnată(e) de Ministerul Sănătăţii Publice. 
   
 
 

Capitolul III. REZULTATELE  SELECŢIEI  (ADMITERII) 
                    ŞI ÎNMATRICULAREA ELEVILOR / STUDENŢILOR 

 
Art.8   Rezultatele selecţiei la studii se vor comunica până la 31 august al fiecărui an: 

1. Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru cetăţenii  din Republica  
 Moldova, etnici români, indiferent de etnonimul folosit, repartizaţi în liceele 
 din România; 
2. Ambasadei României din Chişinău prin intermediul Ministerului Afacerilor 
 Externe – Departamentul pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni; 
3. Instituţiilor de învăţământ universitar primitoare. 
 

Art.9 Înmatricularea în unităţile şcolare / instituţiile de învăţământ la care au fost repartizaţi 
etnicii români se face pe baza ordinului emis de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării. 
 
Art.10 Rezultatele concursurilor de masterat, doctorat şi rezidenţiat se comunică la MECI 
în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acestora de către instituţiile organizatoare de 
concurs de masterat, doctorat şi rezidenţiat. MECI transmite aceste rezultate misiunilor 
diplomatice ale României din ţările din care provin candidaţii prin intermediul MAE şi / sau 
direct, după caz. 
 
Art.11 Pentru înmatricularea la studii, candidaţii prezintă actele de studii în original. 
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SECŢIUNEA III 
 

ALBANIA, BULGARIA, MACEDONIA, SERBIA, UCRAINA, UNGARIA  
ŞI DIASPORĂ 

 
Capitolul I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

  
Art.12 Înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a locurilor subvenţionate cu bursă / 
fără bursă se face prin preselecţia candidaţilor (pentru studii preuniversitare şi universitare 
de licenţă) / concurs ( pentru studii de masterat, rezidenţiat şi doctorat), pe baza dosarului 
de înscriere, care trebuie să conţină documentele menţionate în Art.5. 
 

Art.13 Desfăşurarea preselecţiei 
 

(A) Preselecţia candidaţilor se face din rândul tinerilor de origine etnică română 
din ţări învecinate, indiferent de etnonimul folosit, conform Legii nr. 299/2007 modificată 
prin OUG 10/2008, art.1(2), lit. (a) şi al cetăţenilor români, de origine etnică română, 
cu domiciliul stabil în străinătate (conform OUG 10/2008 art.1.(2) lit. (b): din categoria 
românilor de pretutindeni fac parte: „românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia 
română, descendenţii acestora, precum şi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în 
străinătate care prestează în afara teritoriului României activităţi lucrative”. 
 Candidaţii la studii pe locurile cu bursă / fără bursă vor face dovada originii etnice 
române prin acte de identitate sau pe baza declaraţiei pe proprie răspundere privind 
apartenenţa la identitatea culturală română (conform OUG 10/2008).  
 În ţările în care românii (conform Legii nr. 299/2007 modificată prin OUG 10/2008 
art.1. lit. (a)) nu sunt recunoscuţi ca minoritate, dar în care există asociaţii legal constituite, 
atestarea originii etnice române a candidaţilor se poate face pe baza adeverinţei1 eliberate 
de aceste asociaţii. La declaraţia pe propria răspundere sunt necesare documente prin 
care este atestată originea română.  
  Aceste documente vor fi vizate de ambasadele sau misiunile diplomatice ale 
României din ţările respective. 
 

(B) Condiţiile de eligibilitate sunt:  
b1. depunerea dosarului de concurs în termenul stabilit;  

       b2. existenţa actelor doveditoare la dosar, conform Art.5. 
 

(C) Criteriile de preselecţie sunt: 
1. respectarea condiţiilor de eligibilitate; 
2. originea etnică română a candidaţilor 

c.1 Preselecţia candidaţilor de origine etnică română, susţinută conform Art.13, lit.(A), 
se realizează de către: 

 

 (1) Comisia Mixtă MAE - MECI, pentru ţările învecinate (ALBANIA, BULGARIA, 
SERBIA, MACEDONIA ŞI UNGARIA) şi diasporă; 
 

(2) Comisia Mixtă româno – ucraineană, pentru UCRAINA, conform „Protocolului 
de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei 

                                           
1
 Acest document va fi prezentat Comisiei Mixte MAE – MECI după întocmirea listei candidaţilor propuşi pentru 

admitere. 
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din Ucraina şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România pentru anii 
de învăţământ 2008 – 2009, 2009 – 2010 şi 2010 – 2011”. 

 
c.2 Preselecţia pentru cetăţenii de origine etnică română din ALBANIA, BULGARIA, 
MACEDONIA, SERBIA ŞI UNGARIA se face prin interviu cu candidatul şi verificarea 
dosarului de înscriere de către Comisia Mixtă MAE – MECI, la sediile misiunilor 
diplomatice ale României din ţările de origine ale candidaţilor, conform HG 689/1994. 
       Pentru studii preuniversitare şi studii superioare de licenţă, dosarele se depun 
individual la sediile misiunilor diplomatice / oficiilor consulare ale României din 
străinătate, în perioadele stabilite prin „Calendarul desfăşurării concursului de 
admitere în învăţământul preuniversitar şi superior de stat din România a etnicilor 
români şi diasporă”, numit în continuare Calendar,  aprobat anual prin ordin de ministru 
şi publicat pe site-ul MECI: http://www.edu.ro , Secţiunea „Relaţii Internaţionale” – 
opţiunea „Românii de pretutindeni”.  
 

c.3 Preselecţia pentru cetăţenii din diasporă (cetăţeni de origine etnică română) se 
face prin verificarea dosarului de înscriere de către Comisia Mixtă MAE – MECI. Dosarul 
de înscriere se depune prin intermediul misiunilor diplomatice ale României din străinătate 
 

c.4 Candidaţii aflaţi în perioada înscrierilor pe teritoriul României, pot depune 
dosarele de înscriere şi la sediul MAE / Departamentul pentru Relaţiile cu Românii 
de Pretutindeni, personal sau prin poştă. 
 

c.5 Preselecţia pentru cetăţenii de origine etnică română din Ucraina se face conform 
prevederilor „Protocolului de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul 
Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din 
România pentru anii de învăţământ 2008 – 2009, 2009 – 2010 şi 2010 – 2011”. 
 

c.6 În urma preselecţiei, dosarele candidaţilor se transmit, prin Ministerul Afacerilor 
Externe, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Direcţia Generală Afaceri Europene 
şi Relaţii Internaţionale. 
 

(D) Responsabilităţile misiunilor diplomatice ale României 
d.1 Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor face cunoscut în cadrul 
comunităţilor româneşti, indiferent de etnonimul folosit (Legea nr. 299/2007 modificată prin 
OUG 10/2008), următoarele date şi informaţii: 

1. condiţiile şi posibilităţile de şcolarizare oferite în instituţiile de învăţământ din 
 România (subvenţionate cu bursă / fără bursă) a tinerilor de origine română 
 din ţările învecinate şi din diasporă, prin popularizarea ofertei statului român 
 la nivelurile comunităţilor româneşti şi a membrilor acestora;  
2. modelul de cerere de înscriere la concurs (Anexa  1A); 
3. graficul / programul de primire a dosarelor candidaţilor; 

 
d.2 Misiunile diplomatice / oficiile consulare ale României şi responsabilii misiunilor 
diplomatice au următoarele atribuţii specifice (pentru toate ţările, cu excepţia Albaniei, 
Bulgariei, Macedoniei, Serbiei şi Ungariei): 

1. primesc dosarele candidaţilor; 
2. transmit dosarele la MAE până cel mai târziu 20 iulie anul curent; 

 
d.3 Comisia Mixtă MAE – MECI are următoarele atribuţii specifice (pentru Albania, 
Bulgaria, Macedonia, Serbia şi Ungaria): 
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1. realizează preselecţia candidaţilor, în conformitate cu prevederile art.11 din 
 H.G. nr. 689/1994; 
2. rezolvă contestaţiile care pot să apară la depunerea dosarelor; 
3. întocmesc listele candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor. 

 

Art.14  DOCUMENTELE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 
 

      Tabelul nr. 4 
Documente necesare la  dosar  pentru studii: 

UNIVERSITARE 
 
 
Nr. 
crt. 

 
 

TIPUL DOCUMENTULUI 
PRE –
UNIVER-
SITARE 

 
Licenţă 

Masterat 
Rezidenţiat 

 
Doctorat 

1 Cererea de înscriere – formular tip (Anexa nr.1A) Da Da Da Da 
2 Copie după actul de naştere Da Da Da Da 
 

3 
Copie după primele 3 pagini ale cărţii de identitate, care atestă 
domiciliul stabil, autentificată de ambasadele sau misiunile 
diplomatice ale României din ţara respectivă. 

 
Da 

 
Da 

 
Da 

 
Da 

 

4 
Copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în 
străinătate / de cetăţean străin 

 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 
 
 

5 

Susţinerea originii etnice române prin: 
• adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 

10/2008 art.1(2) lit. (a) şi (b) legal constituite; 
• declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente 

oficiale personale şi de familie, după caz (certificate de 
naştere, certificate de căsătorie etc.), 

vizate de ambasadele sau misiunile diplomatice ale României 
din ţările respective* 

 
 

 
 
Da 

 
 
 
 
Da 

 
 
 
 
Da 

 
 
 
 
Da 

 

6 
 Adeverinţă medicală tip, tradusa in limba română sau într-o 
limbă de circulaţie internaţională 

 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

7  1 Fotografie ¾ care se aplică pe cerere Da Da Da Da 
8 Copiile actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel Da Da Da Da 
 
 

9 
 

Traduceri în limba română / într-o limbă de circulaţie 
internaţională, legalizate, după:  
� diploma / certificat / adeverinţă de absolvire, însoţite 

de anexe / foaia matricolă / adeverinţă de studii 
parţiale (incomplete)  

 
 
Da 

 
 
Da 

 
 
Da 

 
 
Da 

 
 
 
 

10 

Pentru studii de doctorat, pe lângă actele menţionate, mai sunt 
necesare următoarele documente:  Curriculum Vitae; Listă 
cu lucrări (articole publicate în reviste de specialitate, 
comunicări ştiinţifice, referate, brevete, contracte de cercetare 
ştiinţifică, monografii, cărţi publicate etc.), Recomandări de la 
două cadre didactice universitare sau specialişti care 
cunosc activitatea candidatului; Argumentarea temei de 
cercetare (pe maxim o pagină), în limba română sau într-o 
limbă de circulaţie internaţională. 

 
 

 
 
Nu 

 
 
 

 
Nu 

 
 

 
 
Nu 

 
 

 
 
Da 

 

*   Candidaţii din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia şi Ungaria vor depune aceste documente pe timpul 
perioadei preselecţiei efectuată de Comisia Mixtă MAE - MECI 

 
NOTĂ:  

1. Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru 
candidaţii respectivi. 

2. Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare. 
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3. Pentru Concursul Naţional de Rezidenţiat Ministerul Sănătăţii Publice poate 
solicita documente specifice suplimentare, 

4. Dosarele de înscriere pentru studii de masterat, rezidenţiat sau doctorat se 
depun direct la unităţile organizatoare de studii de masterat, rezidenţiat sau 
doctorat, care pot solicita şi alte documente specifice celor prevăzute la Art.5 
(B) Tabelul nr.2. 

5. În cererea de înscriere pentru ciclul I – studii de licenţă, candidaţii vor 
opta pentru un (1) domeniu fundamental de studii de licenţă şi maximum 
trei (3) instituţii de învăţământ superior cu precizarea specializării unde 
doresc să studieze, în ordinea preferinţelor. 

6. Candidaţii din promoţia anului curent care nu au intrat în posesia diplomei de 
studii pot depune la dosarul de concurs adeverinţa de absolvire a studiilor 
respective, urmând ca, la înmatriculare să prezinte actul în original.  

 

 

 Capitolul II. DESFĂŞURAREA ADMITERII PENTRU OCUPAREA LOCURILOR 
SUBVENŢIONATE DE STAT 

 
Art.15 Studii preuniversitare 
 (1) Înmatricularea în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din România se 
face de către inspectoratele şcolare, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Dosarele se depun direct la Inspectoratul Şcolar Judeţean din judeţul selectat de candidat. 
 (2) Şcolarizarea tinerilor de origine etnică română din ţările învecinate şi a 
cetăţenilor români, de origine etnică română, cu domiciliul stabil în străinătate se 
realizează în conformitate cu „Precizările Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 32.383 
/ 30.05.2005 privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din 
România”, respectiv în baza „Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar”. 
 
Art.16 Procedura admiterii la studii universitare 
 (1) Repartizarea locurilor subvenţionate1 de stat, în regim cu bursă şi fără bursă, 
în învăţământul universitar, se face pe instituţii de învăţământ superior, în ordinea mediilor 
candidaţilor şi în conformitate cu locurile alocate, corespunzător fiecărui domeniu 
fundamental. 
 (2) Candidaţii care nu au obţinut media necesară ocupării unui loc cu bursă /  fără 
bursă, se pot adresa instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru a susţine 
examenele necesare ocupării unor locuri cu taxa in lei, în funcţie de opţiuni şi oferta 
universităţilor (Primirea la studii pe locuri cu taxă în lei a celor care au optat pentru 
această formă de şcolarizare, conform OUG 133/2000,aprobată prin Legea 441/2001 şi 
Notei MEdC 47286/2005; susţinere de examen). 
 

(A) Admiterea la studii universitare de licenţă – Ciclul I 
 În conformitate cu ordinul OMEdC nr.3235 / 10.02.2005 privind criteriile de 
organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul 
2009 / 2010, şcolarizarea tinerilor de origine etnică română din ţările învecinate şi a 
cetăţenilor români, de origine etnică română, cu domiciliul stabil în străinătate se 
organizează în ciclul I de studii universitare de licenţă pe bază de criterii de selecţie ale 
Comisiei Mixte MECI – MAE. 

                                           
1 Cheltuielile de şcolarizare şi cazare în internate/cămine sunt asigurate de la bugetul de stat. 
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 Dosarele candidaţilor vor fi analizate de reprezentanţii Comisiei Mixte MECI – MAE, 
în conformitate cu prevederile H.G. nr. 689 / 1994 modificată prin H.G. nr. 968 / 2000.  
 După analizarea dosarelor, Comisia Mixtă MECI – MAE procedează la selectarea 
candidaţilor după următoarele criterii, în ordine: 

1. Performanţele şcolare deosebite: participarea la concursuri  internaţionale; 
2. Media de absolvire (MA); 
3. Opţiunile candidaţilor; 
4. Numărul locurilor repartizate pe ţări; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 689 /1994, admiterea se realizează, în 
ordinea descrescătoare a mediei generale (MG), în funcţie de numărul de locuri alocate. 
 Media generală de admitere (MG) se calculează după următoarea formulă: 

(0,9 x MA) + (0,06 x Bdom) + (0,04 x Blb)   =  MG 
unde: 
 MA =  M lic + M bac , reprezintă media de absolvire , care se calculează cu două 
           2  

 zecimale, fără rotunjire 
 M lic = media anilor de liceu; 
 M bac = media examenului de bacalaureat. 
 0,90; 0,06 şi 0,04 sunt coeficienţi procentuali aplicaţi pentru: 

1. media de absolvite (MA);  
2. domeniul fundamental de studii (Bdom); 
3. studii efectuate în limba română (Blb). 

Bonificaţia (Blb) se acordă astfel:  
1. pentru studii liceale efectuate în limba română: Blb = 10 puncte.  
2. pentru studii liceale efectuate în alte limbi: Blb =   8 puncte.          

Bonificaţia pentru domeniul de studiu (Bdom), pentru care a optat candidatul, se acordă 
conform Tabelului nr. 5. 

                                                                        Tabelul nr.5 
Nr. 
crt. 

Domeniul fundamental de  
ştiinţă, artă şi cultură 

Bonificaţie 
(Bdom) 

1 Ştiinţe umaniste 10 
2 Ştiinţe exacte 9 
3 Ştiinţe ale naturii 9 
4 Teologie 8 
5 Ştiinţe inginereşti 8 
6 Sănătate 7 
7 Ştiinţe economice 7 
8 Arhitectură şi urbanism 6 
9 Drept 6 

10 Medicină veterinară 6 
11 Ştiinţe sociale şi politice 6 
12 Ştiinţe agricole şi silvice 5 
13 Arte 5 

Notă: 
− Pentru candidaţii cu rezultate excepţionale din Macedonia care, în conformitate cu 

legislaţia naţională a Macedoniei nu mai susţin examenul de bacalaureat, media de 
absolvire (MA) este media anilor de studii (M lic); 

− În cazul unor medii egale, departajarea se face ţinându-se cont de media 
examenului de bacalaureat a candidaţilor / media anilor de studii, după caz; 
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− Participarea în ultimii 4 ani la concursuri internaţionale conferă dreptul candidaţilor 
la repartizare cu prioritate, conform opţiunilor exprimate. 

 

 Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un 
singur domeniu pe durata studiilor, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat 
doar în regim cu taxa în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români. 
 Pentru specializările din domeniile de studii universitare de licenţă educaţie fizică şi 
sport, teologie, artistic, limbi moderne aplicate, arhitectură şi urbanism, înmatricularea este 
condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini, locurile fiind distribuite numai celor 
declaraţi promovaţi şi în ordinea descrescătoare a mediei generale. 
 

           (B) Admiterea la studii universitare de masterat 
Absolvenţii cu studii de licenţă în România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii 

Europene se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs, pe 
locurile alocate de MECI în acest scop. 
 Admiterea la studii universitare de masterat a absolvenţilor de studii de licenţă în 
România se face prin concurs, organizat de către universităţi, în aceeaşi perioadă cu 
candidaţii români, în conformitate cu criteriile elaborate de fiecare instituţie de învăţământ 
superior, pe locurile subvenţionate şi repartizate pentru etnicii români. Admiterea se 
realizează pe locurile repartizate pentru etnicii români fiecărei instituţii de învăţământ 
superior, fără ca acestea să fie defalcate pe ţări.Dosarele se depun direct de către 
candidaţi la universităţile la care urmează să susţină examenul. 
 

          (C)  Admiterea la studii universitare de doctorat 
Absolvenţii cu studii de licenţă / masterat în România/ alt stat membru al Uniunii 

Europene sau Albania, Macedonia, Serbia, Ucraina şi diasporă se pot înscrie la studii 
universitare de doctorat direct la universităţile organizatoare de concurs, pe locurile 
alocate de MECI în acest scop. 
          Admiterea la studii universitare de doctorat a absolvenţilor de studii de licenţă / 
masterat în România/ alt stat membru al Uniunii Europene sau Albania, Macedonia, 
Serbia, Ucraina şi diasporă se face prin concurs, organizat de către universităţi în aceeaşi 
perioadă cu candidaţii români, în conformitate cu criteriile elaborate de fiecare instituţie de 
învăţământ superior, pe locurile subvenţionate şi repartizate pentru etnicii români. 
Admiterea se realizează pe locurile repartizate pentru etnicii români fiecărei instituţii de 
învăţământ superior, fără ca acestea să fie defalcate pe ţări.Dosarele se depun direct de 
către candidaţi la universităţile la care urmează să susţină examenul. 

 

(D)  Admiterea la rezidenţiat 
Absolvenţii cu studii de licenţă în România sau obţinute într-un alt stat membru al 

Uniunii Europene se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs, 
pe locurile alocate de MECI în acest scop; 
            Admiterea la rezidenţiat (specializare) a absolvenţilor de studii de licenţă în 
România sau alt stat membru al Uniunii Europene se face prin concurs, organizat de 
Ministerul Sănătăţii Publice în aceeaşi perioadă şi condiţii cu cetăţenii români, conform 
„Metodologiei privind organizarea Concursului naţional de rezidenţiat” valabilă pentru anul 
curent, elaborată de Ministerul Sănătăţii Publice. Repartizarea pe specialităţi se face de 
către Ministerul Sănătăţii Publice, în baza punctajului obţinut de candidaţi şi în limita 
numărului de locuri alocate. Dosarele se depun direct de către candidaţi la universitatea / 
universităţile desemnată(e) de Ministerul Sănătăţii Publice. 
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        Capitolul III. REZULTATELE SELECŢIEI ( ADMITERII)  
                                         ŞI ÎNMATRICULAREA  STUDENŢILOR 

 
Art.16 (1) Rezultatele selecţiei la studii se vor comunica până la 31 august al fiecărui an: 

1. Misiunilor diplomatice / oficiilor consulare ale României prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul pentru Relaţiile cu Românii 
 de Pretutindeni; 

2. Instituţiilor de învăţământ universitar primitoare şi centrelor de an pregătitor. 
 

 (2) Până la 01 octombrie al fiecărui an, pe site-ul MECI vor fi postate listele 
candidaţilor declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de stat cu bursă şi fără bursă. 
 (3) Rezultatele concursurilor de masterat, doctorat şi rezidenţiat se comunică la 
MECI în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acestora de către instituţiile 
organizatoare de concurs de masterat, doctorat şi rezidenţiat. MECI emite ordinele de 
înmatriculare la studii şi le comunică MAE pentru a fi transmise misiunilor diplomatice ale 
României din ţările din care provin candidaţii. 
 (4) Pentru înmatricularea la studii, candidaţii vor prezenta actele de studii în original 
şi documentele solicitate de instituţiile de învăţământ superior. 
 (5) Înmatricularea candidaţilor admişi la studii de licenţă se face până cel mai târziu 
01 octombrie al anului curent, la sediul instituţiilor de învăţământ superior la care au fost 
admişi. Depăşirea termenului limită de înmatriculare la studii de licenţă atrage după sine 
pierderea dreptului de a mai fi înmatriculat în anul universitar curent. 
 
 

Capitolul IV. ASIGURAREA CUNOAŞTERII LIMBII ROMÂNE 
PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI 

 
Art.17  Pentru învăţământ preuniversitar 
 Tinerii de origine etnică română din ALBANIA, BULGARIA, MACEDONIA, SERBIA, 
UNGARIA, UCRAINA ŞI DIASPORĂ beneficiază de sprijin din partea Inspectoratelor 
Şcolare pentru învăţarea limbii române. 
 

Art.18  Pentru studii universitare de licenţă – Ciclul I 
(1) Pentru învăţarea limbii române, tinerii de origine etnică română din 

ALBANIA, BULGARIA, MACEDONIA, SERBIA, UNGARIA, UCRAINA ŞI DIASPORĂ, 
înscrişi la studii universitare de licenţă şi care nu au studiat în limba română, urmează, 
ca bursieri, „Anul Pregătitor” la o instituţie de învăţământ nominalizată în Anexa nr. 3 
a prezentei metodologii. 

(2) Tinerii de origine română din Ucraina (absolvenţi de şcoală medie – 11 
clase), raioanele de est, spaţiul ex-sovietic (care nu au studiat în limba română – nivel 
liceal) vor urma anul pregătitor la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de 
Pretutindeni. 
 (2) După promovarea „Anului Pregătitor” tinerii vor continua studiile universitare de 
licenţă la instituţiile de învăţământ superior de stat la care au fost admişi. 
  

Art.19  Pentru studii universitare de doctorat– Ciclul III 
 Candidaţii la studii universitare de doctorat care nu cunosc limba română , vor 
urma ciclul de studii pregătitoare la instituţia de învăţământ superior organizatoare 
de doctorat. Durata studiilor pregătitoare este de 1 semestru. 
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Art.20 (1) Candidaţii la studii universitare şi postuniversitare, care au studiat cel puţin 4 
ani limba română sau cei care nu au studiat limba română dar o cunosc, vor susţine testul 
de limba română la o instituţie de învăţământ nominalizată în Anexa nr. 3  a prezentei 
metodologii. 
 (2) Înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limba 
română. 
 

 
SECŢIUNEA IV 

 
 

Capitolul I. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BURSIERILOR STATULUI ROMÂN 
 
Art.21 Drepturile bursierilor statului român: 
           (1) Bursierii statului român beneficiază de următoarele drepturi: 
  (A) Bursă lunară conform reglementărilor legale în vigoare, astfel: 

1. Pentru bursierii statului român, forma de învăţământ cu frecvenţă, 
 bursele se acordă pe perioada cursurilor, a vacanţelor de iarnă şi 
 primăvară, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de 
 bacalaureat sau de diplomă (licenţă) şi pe perioada practicii în 
 producţie. 
2. Bursa nu se acordă pe perioada vacanţei de vară (cu excepţia 
 doctoranzilor de la învăţământ cu frecvenţă şi medicilor rezidenţi). 
 Acordarea bursei nu poate depăşii durata ciclului academic; 
3. Pentru doctoranzi, forma de învăţământ cu frecvenţă, bursa se acordă 
 pe durata studiilor, adică 12 luni / an; 
4. Pentru rezidenţiat bursa se acordă pe durata studiilor, 12 luni / an. 

 
  (B) Cuantumul burselor se stabileşte lunar, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 

   (C) Finanţarea cheltuielilor şcolare este asigurată de la bugetul de stat pe 
perioada academică a studiilor. Depăşirea duratei învăţământului universitar gratuit pentru 
studenţii bursieri şi cei care studiază cu finanţarea cheltuielilor de şcolarizare de la buget 
(cu scutire de taxe, dar fără bursă) se suportă de către studenţi, în cuantumul taxelor 
prevăzute pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil în România, cu excepţia celor care 
au avizul comisiei medicale şi aprobarea Senatului universităţii, conform reglementărilor 
legale. Studenţii care beneficiază de sistemul de credite universitare transferabile 
beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata academică a studiilor. 
   (D) Cazare gratuită pentru bursieri în internate şcolare, respectiv în cămine 
studenţeşti pe perioada activităţii şcolare (inclusiv vacanţa de iarnă şi de 
primăvară), în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat. 
Medicii rezidenţi şi doctoranzii, bursieri ai statului român – forma de învăţământ cu 
frecvenţă – beneficiază de cazare gratuită pe perioada studiilor, 12 luni / an. Studenţii 
admişi fără plata taxelor şcolare şi fără bursă beneficiază, de asemenea, de cazare 
gratuită. 
   (E) Asistenţă medicală conform reglementărilor interne prevăzute pentru elevii, 
studenţii, masteranzii, doctoranzii şi cursanţii proprii. 
   (F) Reducere cu 50% pentru elevi şi studenţi bursieri ai statului român, care 
studiază în România în învăţământul de stat, cursuri de zi, la transportul local în comun de 
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suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe 
întregul parcurs al anului calendaristic, conform prevederilor H.G. nr. 309 / 1996 şi ale 
ordinului Ministerului Învăţământului nr. 4055 / 05.06.1996. 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 32 / 2001, aprobată prin 
Legea nr. 374 / 2001, bursele pentru elevi se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, iar celelalte cheltuieli legate de şcolarizare se asigură din bugetele 
locale ale unităţilor administrativ – teritoriale pe a căror rază unităţile de învăţământ 
preuniversitar îşi desfăşoară activitatea. 
 Cheltuielile de şcolarizare, bursele de studii şi alte facilităţi pentru studenţi se 
acoperă de către instituţiile de învăţământ superior din fondurile repartizate de către 
MECI, de la bugetul de stat, în condiţiile legii. 
 Cheltuielile respective pentru studenţii Anului Pregătitor de la Institutul „Eudoxiu 
Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni vor fi asigurate de către Ministerul Afacerilor 
Externe prin Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni. 
 
 

Art.22 Obligaţiile bursierilor statului român 
            Bursierii statului român, precum şi celelalte categorii de tineri care studiază în 
România în alt regim financiar, au următoarele obligaţii:   

1. Să respecte Constituţia României şi legile în vigoare; 
2. Să respecte regulamentul de ordine internă a instituţiei în care îşi desfăşoară 

activitatea; 
3. Să suporte cheltuielile de şcolarizare pentru anul repetat, cu excepţia celor care au 

avizul comisiei medicale şi aprobarea Senatului universităţii, conform 
reglementărilor legale. 

 
 

 Capitolul II. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.23. Pentru etnicii români, aflaţi la studii preuniversitare,  transferurile se vor face 
în conformitate cu „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”, aprobat prin ordinul MEdC nr. 4925/08.09.2005. 
 
Art.24. (1) Pentru etnicii români, aflaţi la studii universitare şi postuniversitare 
(ciclurile I, II, III), pe parcursul anilor de studii nu se admite schimbarea specialităţii 
sau a facultăţii în cadrul căreia au fost admişi candidaţii care beneficiază de 
subvenţie din partea statului român (cu bursă sau fără bursă). 
 

  (2) Transferul în anul pregătitor, primul şi ultimul an de studii universitare  
(ciclul I,  II) nu este posibil.  
 

(3)Transferul în ceilalţi ani de studii, de la o instituţie de învăţământ la alta, în 
cadrul aceluiaşi domeniu, se aprobă de MECI, pe baza acordului şi cu respectarea 
reglementărilor prevăzute în regulamentele instituţiilor implicate, în următoarele 
situaţii speciale:  

1. Recomandare medicală privind necesitatea schimbării reşedinţei în 
 legătură cu starea de sănătate; 
2. Căsătoria cu un partener care studiază / domiciliază în altă localitate pentru 
 care se solicită transferul; 
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Art.25.  (1) Repartizarea locurilor subvenţionate1 de stat, în regim cu bursă şi fără 
bursă, în învăţământul universitar, se face pe domeniile fundamentale, ştiinţă, artă, 
cultură (Anexa nr. 2) şi pe instituţii de învăţământ superior, în ordinea descrescândă a 
mediilor candidaţilor şi în conformitate cu locurile alocate anual prin legislaţia în vigoare. 
 
(2) Pentru studii de masterat, rezidenţiat şi doctorat locurile subvenţionate de stat, 
cu bursă şi fără bursă, sunt alocate global, pe fiecare ciclu de studii. 
 

(3) Locurile subvenţionate de stat, în regim cu bursă şi fără bursă, alocate pentru 
studii universitare şi postuniversitare (masterat, rezidenţiat şi doctorat), rămase 
neocupate la încheierea sesiunii de admitere a anului în curs nu pot face 
obiectul unei repartizări ulterioare datei începerii anului universitar. 

 

Art.26 Candidaţii din ţările membre ale Uniunii Europene vor prezenta, la înscrierea în 
instituţiile de învăţământ superior şi / sau centrele de an pregătitor, atât actele originale şi 
copiile traduse şi legalizate ale acestora, cât şi formularul E106 în vederea obţinerii 
permisului de şedere în România. 
 

Art.27 Statutul de bursier al statului român se acordă numai etnicilor români care nu 
deţin buletin de identitate / carte de identitate româneasc(ă) sau domiciliu în România. 
 

Art.28 Un student de etnie română poate beneficia de cel mult trei subvenţionări cu 
bursă / fără bursă din partea statului român, câte una pentru fiecare ciclu de studii 
universitare (licenţă, masterat / rezidenţiat, doctorat). În cazul în care un student 
este subvenţionat simultan cu mai mult de o bursă, pe cicluri universitare diferite, 
acesta va beneficia de subvenţionarea taxelor şcolare corespunzătoare ciclurilor de 
studii universitare şi va primi lunar o singură bursă corespunzătoare bursei ciclului 
cel mai înalt. 
 

Art.29 În cazul în care un student de etnie română, bursier al statului român, obţine 
cetăţenia română pe parcursul anilor de studii, va putea să îşi continue studiile ca 
bursier al statului român, doar dacă actele de identitate indică domiciliul stabil în 
străinătate. În cazul în care domiciliul stabil este în România, va putea continua 
studiile cu taxa în lei, în cuantumul stabilit de senatele fiecărei instituţii de 
învăţământ superior din România 
 

Capitolul II. LISTA  ANEXELOR 
 
Anexa nr. 1A: „Formular Cerere de Înscriere pentru învăţământ universitar (pentru  
     toate ţările)” 
 
Anexa nr. 1B: „Formular Cerere de Înscriere pentru învăţământ preuniversitar   
    (pentru Republica Moldova)” 
 

 Anexa nr. 2  :”Lista domeniilor fundamentale de ştiinţă, artă, cultură şi a domeniilor  
    pentru studii universitare de licenţă şi lista specializărilor din   
    domeniul sănătate reglementate sectorial şi, respectiv, general” 
 

Anexa nr. 3  :  „Centrele de an pregătitor şi domeniile de studiu de licenţă începând  
     cu anul de învăţământ 2009 / 2010” 

                                           
1 Cheltuielile de şcolarizare şi cazare în internate/cămine sunt asigurate de la bugetul de stat. 


