Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din
state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România
CAPITOLUL I
Condiţii de admitere la studii în instituţiile de învăţământ din sistemul național din
România
Secțiunea 1
Condiţii de eligibilitate
Art. 1. – Pot accede în sistemul naţional de învăţământ persoanele din state terţe UE care:
1. au documente care atestă cetăţenia statului de provenienţă şi care solicită înscrierea la studii
în România pe cont propriu valutar;
2. au acte de studii eliberate de instituții de învățământ recunoscute în țara de proveniență;
3. şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta Metodologie;
4. au optat pentru o instituţie de învăţământ de stat sau particular acreditată şi o specializare/
un program de studii acreditată/acreditat;
5. au acceptul unității / instituţiei de învăţământ unde doresc să studieze.
Art. 2. – Condiţiile specifice pe care persoanele din statele terţe UE trebuie să le
îndeplinească pentru a putea accede în sistemul naţional de învăţământ sunt:
1. promovează testele de aptitudini organizate pentru învăţământul de artă și pentru
învățământul sportiv liceal, după primirea scrisorii de acceptare la studii;
2. promovează testele de aptitudini organizate pentru învățământul superior de artă, sportiv și
de arhitectură, după primirea scrisorii de acceptare la studii;
3. promovează concursul de admitere la doctorat, după primirea scrisorii de acceptare la
studii.
Secțiunea a 2-a
Criterii de selecţie
Art. 3. – În procesul de admitere al cetăţenilor străini la studii în instituţiile de învăţământ
superior acreditate din România se vor aplica următoarele criterii de selecţie:
1. respectarea condiţiilor de eligibilitate menționate la Art. 1 şi 2;
2. rezultatele obţinute pe parcursul studiilor preuniversitare/universitare;
3. activitatea academică a candidatului în domeniul de cunoaştere pentru care a optat;
4. capacitatea de școlarizare a instituţiilor de învăţământ superior acreditate;
5. alte criterii impuse de universități prin metodologia proprie.
CAPITOLUL II
Admiterea la studii
Secțiunea 1
Anul pregătitor
Art. 4. – Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în învăţământul universitar şi
postuniversitar doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza certificatului care atestă
cunoașterea limbii române; în timpul anului pregătitor îşi însuşesc cunoştinţele necesare de
1

limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri
(anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba
română.
Art. 5. – Durata cursului pregătitor pentru studii preuniversitare și universitare de licenţă este
de un an școlar / academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat și studii
postuniversitare de rezidenţiat este de cel puţin 6 luni.
Art.6. – Instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor pentru
învățarea limbii române sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
Metodologie.
Art. 7. – La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la
obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de
persoane:
a) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii
atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate școlară preuniversitară
sau cel puţin trei ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din
sistemul național din România;
b) cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de
specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector.
Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să
studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare / program de
studii de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acredidat, ori
în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de
specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un
certificat de competenţă lingvistică.
Secțiunea a 2-a
Studii în limbi străine
Art. 8. – La programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi
străine, instituția de învățământ superior primitoare organizează un test de limbă străină. Sunt
exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este
limba în care se ţin cursurile şi cele care dețin un atestat lingvistic cu recunoaștere
internațională.
Secțiunea a 3-a
Înscrierea în învăţământul preuniversitar
Art. 9. – Pot fi înscriși în învăţământul preuniversitar din România elevii din state terţe UE
dacă unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali se încadrează în una din următoarele
situaţii:
a) este repatriat;
b) are, prin căsătorie, domiciliul în România;
c) este posesorul unui permis de şedere în România;
d) desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale, activităţi pe teritoriul României;
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e) se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat
din România.
Art. 10. – Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
a) Cererea de eliberare a avizului de înmatriculare adresată Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului – Direcţia generală Relaţii Internaţionale şi Europene;
b) Actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză
pentru forma respectivă de învăţământ;
c) Foile matricole – copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate în cazul
candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;
d) Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
e) Copie de pe paşaport/actul de identitate al părinţilor – valabil cel puțin 6 luni peste
termenul de eliberare a avizului de înmatriculare la studii;
f) Acordul părinţilor pentru elevii minori;
g) Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că
persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni.
Art. 11. – La cerere, elevii pot beneficia de cursuri pregătitoare pentru învăţarea limbii
române, cu taxă. Durata cursului pregătitor este de un an școlar. Unitățile școlare în care se
organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române vor fi nominalizate de
Inspectoratele Școlare Județene / Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Art. 12. – Dosarul elevului se transmite la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene – care va elibera avizul de
înmatriculare la studii.
Secțiunea a 4-a
Ciclul I – Înscrierea la studii universitare de licență
Art. 13. – (1) Pot fi înscriși în ciclul I de studii universitare de licență absolvenții de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă ce permit acces general în instituţiile de
învăţământ superior acreditate.
(2) Cetățenii din state terțe UE sunt înscriși la studii în România de către universitățile
acreditate, în baza metodologiei proprii și pe baza actelor de studii.
(3) Cuantumul taxelor de școlarizare pentru cetățenii străini din statele terțe este prevăzut în
Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de
şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu
sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
1/2010.
Art. 14. – Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
a) Cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în ANEXA nr. 2, care
face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile, în două
exemplare;
b) Actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză
pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
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c) Foile matricole – copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate şi programa
analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;
d) Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
e) Copie de pe paşaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
f) Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că
persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni
incompatibile cu viitoarea profesie.
Art. 15. – Candidații transmit dosarele direct la instituțiile de învățământ superior acreditate
pentru care optează. Instituțiile de învățământ superior evaluează dosarul și comunică
Ministerului Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale lista persoanelor
propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoțită, în mod
obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii complete de
solicitanți. Direcția Generală Relații Internaționale va emite Scrisoarea de acceptare la studii
pe care o va transmite instituției de învățământ superior solicitante. Lista instituțiilor de
învățământ superior de stat și particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea de Guvern nr.
707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de
studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor
de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor
geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare
program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a
numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, actualizată de Ministerul Educației
Naționale.
Art.16. – (1) Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituția de
învățământ superior acreditată la care solicitantul a aplicat.
(2) La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în
original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate
Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene
ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.
Secțiunea a 5-a
Ciclul II – Înscrierea la studii universitare de masterat
Art. 17. – La admiterea în ciclul II de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii
cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu o durată similară pentru respectiva specializare din
România, astfel încât ciclul I şi ciclul II să cumuleze minimum 300 ECTS.
Art. 18. – Studiile universitare de masterat se derulează pe o perioadă de 1- 2 ani şi se încheie
cu susţinerea unei disertaţii şi obţinerea diplomei de master.
Art. 19. - Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:
a) Cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa nr. 2,
completată la toate rubricile, în două exemplare;
b) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie și traducere legalizată;
c) Actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză
pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă sau echivalentul acesteia);
d) Foile matricole – copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;
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e) Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
f) Copie de pe paşaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
g) Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că
persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni
incompatibile cu viitoarea profesie.
Art. 20. – Candidații transmit dosarele direct la instituțiile de învățământ superior acreditate
pentru care optează. Instituțiile de învățământ superior evaluează dosarul și comunică
Ministerului Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale lista persoanelor
propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoțită, în mod
obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii complete de
solicitanți. Direcția Generală Relații Internaționale va emite Scrisoarea de acceptare la studii
pe care o va transmite instituției de învățământ superior solicitante. Lista instituțiilor de
învățământ superior de stat și particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea de Guvern nr.
707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de
studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor
de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor
geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare
program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a
numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, actualizată de Ministerul Educației
Naționale.
Art. 21. – (1) Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituția de
învățământ superior acreditată, la care solicitantul a aplicat.
(2) La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în
original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate
Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene
ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.
Secțiunea a 6-a
Ciclul III - studii universitare de doctorat
Art. 22. – La admiterea la studii universitare de doctorat pot candida numai absolvenţii cu
diplomă de master sau echivalentă acesteia - și anume diploma de absolvire ori de licență a
absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3
cicluri tip Bologna.
Art. 23. – Programul se derulează în conformitate cu legislația din România şi se încheie cu
susţinerea tezei şi obţinerea diplomei de doctor. Admiterea la studii universitare de doctorat
este condiţionată de promovarea concursului de admitere organizat de instituția organizatoare
de studii universitare de doctorat (IOSUD).
Art. 24. – Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:
a) Cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, prezentată în Anexa nr. 2,
completată la toate rubricile, în două exemplare;
b) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie și traducere legalizată;
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c) Actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză
pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă şi diploma de master, după caz, sau
echivalentul acestora);
d) Foile matricole – copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;
e) Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
f) Copie de pe paşaport - valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
g) Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că
persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni
incompatibile cu viitoarea profesie.
Art. 25. – Candidații transmit dosarele direct la instituțiile de învățământ superior acreditate
pentru care optează. Instituțiile de învățământ superior evaluează dosarul și comunică
Ministerului Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale lista persoanelor
propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoțită, în mod
obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii complete de
solicitanți. Direcția Generală Relații Internaționale va emite Scrisoarea de acceptare la studii
pe care o va transmite instituției de învățământ superior solicitante. Lista instituțiilor de
învățământ superior de stat și particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea de Guvern nr.
707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de
studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor
de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor
geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare
program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a
numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, actualizată de Ministerul Educației
Naționale.
Art. 26. – (1) Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de fiecare instituție
organizatoare a studiilor universitare de doctorat (IOSUD).
(2) La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în
original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate
Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene
ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.
Secțiunea a 7-a
Înscrierea la studii de specializare postuniversitară în domeniul medical (rezidențiat)
Art. 27. – Rezidențiatul reprezintă o formă de învățământ postuniversitar pentru absolvenții
licențiați ai programelor de studii în medicină, medicină dentară și farmacie şi se derulează
potrivit legii.
Art. 28. – Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:
a) Cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la stdii, prevăzută în Anexa nr. 2,
completată la toate rubricile, în două exemplare;
b) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie și traducere legalizată;
c) Actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză
pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă şi diploma de master, după caz,
sau echivalentul acestora);
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d) Foile matricole – copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;
e) Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
f) Copie de pe paşaport - valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
g) Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că
persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni.
Art. 29. – Candidații transmit dosarele direct la instituțiile de învățământ superior acreditate
pentru care optează. Instituțiile de învățământ superior evaluează dosarul și comunică
Ministerului Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale lista persoanelor
propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoțită, în mod
obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii complete de
solicitanți. Direcția Generală Relații Internaționale va emite Scrisoarea de acceptare la studii
pe care o va transmite instituției de învățământ superior solicitante. Lista instituțiilor de
învățământ superior de stat și particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea de Guvern nr.
707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de
studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor
de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor
geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare
program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a
numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, actualizată de Ministerul Educației
Naționale.
Art. 30. – (1) Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituția de
învățământ superior acreditată, la care solicitantul a aplicat.
(2) La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în
original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate
Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene
ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.
Secțiunea a 8-a
Organizarea și desfășurarea concursului pentru acordarea granturilor de studii în baza
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 288/1993 privind școlarizarea în România a
cetăţenilor din alte ţări, republicată, cu modificările ulterioare, și a Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 31. – Fiecare instituție de învățământ superior acreditată care are studenţi din state terţe
UE înmatriculați pe locuri cu taxă în valută (în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1/2010), cu
rezultate profesionale şi ştiinţifice deosebite (cu excepţia cetăţenilor moldoveni, a cetăţenilor
străini de etnie română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate) va înainta
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, Direcţia Generală Relații
Internaționale și Europene, dosarele de candidatură însoţite de o adresă oficială semnată de
rectorul instituției de învățământ şi un centralizator care va conţine un clasament al
candidaţilor.
Art. 32 – (1) Senatele instituțiilor de învățământ superior acreditate vor stabili criteriile pe
baza cărora se formulează propunerile de candidaturi şi le vor aduce la cunoştinţa potenţialilor
candidaţi prin afişarea acestora pe site-ul oficial al instituţiei.
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(2) Lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul instituției de
învățământ superior acreditată şi va fi afişată pe site-ul oficial.
Art. 33. – Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului repartizează
universităților, prin Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, granturile
de studii, în funcție de solicitările universităților și având aprobarea prealabilă a Senatului
Universitar.
Art. 34. – Pentru obţinerea acestor burse ale statului român pot candida studenţii cetăţeni
străini care au absolvit cel puţin un an de studii (în afara anului pregătitor) într-o instituție de
învățământ superior acreditată de stat din România şi au obţinut media minim 8,00 precum și
absolvenţii cetăţeni străini ai universităţilor de stat care au obţinut o medie generală de cel
puţin 8,00.
Art. 35. – Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un
singur domeniu de studiu pe durata prevăzută de studii, un al doilea domeniu de studiu putând
fi urmat doar în regim cu taxă în valută.
Art. 36. – Beneficiarul unui grant de studii, care la finele anului universitar nu realizează
numărul de 60 de credite, pierde calitatea de bursier al statului român. În aceste condiţii,
continuarea studiilor se poate realiza numai în regim cu taxă în valută.
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