
 

 

 

Propuneri ANOSR – Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în 

învăţământul superior de stat și particular acreditat din România, la programe de 

studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, începând cu anul universitar 

2017-2018 – varianta a 2-a, în urma consultării și dezbaterii publice 
 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

1.  

Secțiunea I 
 

Art. 3, alin. (4) 

Sunt exceptate de la obligația de a 

prezenta rezultatul evaluării 

competențelor de limba română, la 

înscrierea la programe de studii cu 

predare în limba română, 

persoanele care prezintă acte de 

studii românești (diplome și 

certificate) sau acte de studii, 

situații școlare atestând cel puțin 

patru ani de studii consecutivi 

urmați în limba română, într-o 

unitate/instituție de învățământ din 

sistemul național din România sau 

străinătate, 

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta 

rezultatul evaluării competențelor de limba română, 

la înscrierea la programe de studii cu predare în 

limba română, persoanele care prezintă acte de 

studii românești aferente unor programe de studii cu 

predare în limba română (diplome și certificate) sau 

acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru 

ani de studii consecutivi urmați în limba română, 

într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul 

național din România sau străinătate, precum și 

certificate sau atestate de competență lingvistică, 

nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române. 

Pot fi și acte de studii românești, dar 

aferente unor programe de studii cu 

predare în alte limbi, nu în limba română, 

așadar considerăm această precizare 

necesară. 
 

Pot exista candidați care să dețină 

certificate de competență lingvistică 

pentru limba română, care ar trebui să fie 

recunoscute și luate în considerare de 

instituțiile de învățământ superior. 

2. 

Secțiunea I 
 

Cap. A., Art. 4., lit. h) 

Alte documente solicitate de 

instituția de învățământ superior de 

stat. 

Alte documente solicitate de instituția de învățământ 

superior de stat, conform propriei metodologii de 

admitere. 

Trebuie specificat explicit că pot fi 

solicitate doar documentele prevăzute în 

metodologia proprie de admitere a 

fiecărei instituții de învățământ superior. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

3. 

Secțiunea I 
 

Cap. A., Art. 5., lit. b) 
 

Cap. B., Art. 7., lit. b) 
 

Cap. C., Art. 9., lit. b) 
 

Cap. D., Art. 11., lit. b) 
 

Cap. E., Art. 13., lit. b) 
 

Cap. F., Art. 15., lit. b) 
 

Cap. G., Art. 17., lit. b) 

De adăugat, la finalul paragrafului. 

Instituțiile de învățământ superior sunt obligate să 

accepte dosarele de candidatură și în format 

electronic. 
 

Fiecare instituție de învățământ superior va confirma 

în scris fiecărui candidat primirea dosarului de 

candidatură, în termen de maximum 72 de ore de la 

primirea acestuia. În cazul dosarelor primite prin 

poștă, confirmare se va face și telefonic și/sau prin e-

mail. 

Formularea din acest paragraf prevede 

faptul că procedurile de transmitere a 

dosarelor de candidatură „pot fi” de mai 

multe tipuri, în funcție de deciziile 

instituțiilor de învățământ superior, 

neexistând o constrângere a acestora 

pentru a utiliza toate procedurile 

prevăzute în respectiva enumerare din 

articol. Așadar, considerăm că trebuie 

prevăzut explicit faptul că instituțiile de 

învățământ superior sunt obligate să 

accepte dosarele de candidatură și în 

format electronic. 
 

Pentru a se asigura fiecare candidat că i-a 

fost înregistrat dosarul, e necesară 

transmiterea unei confirmări de primire 

către acesta. În cazul dosarelor transmise 

prin poștă, având în vedere că o 

confirmare de primire în format fizic ar 

putea ajunge într-un interval mare de 

timp, se impune și o confirmare 

telefonică și/sau prin e-mail.  



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

4. 

Secțiunea I 
 

Cap. A., Art. 5. 
 

Cap. B., Art. 7. 
 

Cap. C., Art. 9. 
 

Cap. D., Art. 11. 
 

Cap. E., Art. 13. 
 

Cap. F., Art. 15. 
 

Cap. G., Art. 17. 

De adăugat un subpunct nou, d1) 

după subpunctul d). 

După afișarea listelor cu candidații declarați admiși 

de către instituțiile de învățământ superior, conform 

perioadei stabilite de acestea prin metodologia 

proprie de admitere, candidații vor confirma un 

singur loc de studii, prin transmiterea către instituția 

de învățământ superior, la o adresă de e-mail 

comunicată de instituția de învățământ superior a 

declarației de confirmare, conform Anexei X. 

Instituțiile de învățământ superior pot accepta, 

suplimentar, și alte modalități de transmitere a 

acestor declarații, prin poștă sau direct la sediul 

instituției de învățământ superior. 

Pentru a nu obliga candidații să se 

deplaseze la sediul universității pentru a 

depune actele de studii în original 

imediat după admitere, este necesară o 

procedură de confirmare a locurilor 

inclusiv electronică, conform unei 

declarații de confirmare prestabilite 

printr-o anexă la prezenta metodologie. 

5. 

Secțiunea I 
 

Cap. A., Art. 5., lit. e) 
 

Cap. B., Art. 7., lit. e) 
 

Cap. C., Art. 9., lit. e) 
 

Cap. D., Art. 11., lit. e) 
 

Cap. E., Art. 13., lit. e) 
 

Cap. F., Art. 15., lit. e) 
 

Cap. G., Art. 17., lit. e) 

De adăugat, la finalul paragrafului. 

Instituțiile de învățământ superior nu pot stabili un 

termen limită de depunere a actelor de studii în 

original mai devreme de prima zi a anului universitar.  

Pentru a nu obliga candidații să se 

deplaseze la sediul universității pentru a 

depune actele de studii în original pe 

perioada verii, este necesar de precizat că 

cel mai devreme moment în care 

universitățile pot solicita actele de studii 

în original poate fi prima zi a anului 

universitar ce urmează să înceapă. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

6. 

Secțiunea I 
 

Cap. A., Art. 5. 
 

Cap. B., Art. 7. 
 

Cap. C., Art. 9. 
 

Cap. D., Art. 11. 
 

Cap. E., Art. 13. 
 

Cap. F., Art. 15. 
 

Cap. G., Art. 17. 

De adăugat un alineat nou, g). 

Candidații nu pot fi repartizați fără acordul scris al 

acestora la programe de studii pentru care nu au 

optat în prealabil.  

Au fost semnalate un număr semnificativ 

de cazuri în care studenții români de 

pretutindeni află, la începutul anului 

universitar, că sunt repartizați, de fapt, la 

un alt program de studii decât cele 

pentru care au aplicat. Considerăm 

redistribuirea o soluție numai în cazul în 

care aceasta este comun agreată, adusă 

la cunoștința studentului în timp util și cu 

acordul scris acestuia. 

7.  

Secțiunea I 
 

Cap. B., Art. 7., lit b) 
 

Cap. C., Art. 9., lit. b) 
 

Cap. D., Art. 11., lit. b) 
 

Cap. E., Art. 13., lit. b) 
 

Cap. F., Art. 15., lit. b) 
 

Cap. G., Art. 17., lit. b) 

De adăugat, la finalul paragrafului. 

Pentru dosarele transmise prin poștă la Ministerul 

Educației Naționale, în vederea încadrării în 

calendarul de admitere, instituțile de învățământ 

superior vor considera data înregistrării acestora data 

primirii lor la sediul MEN (data poștei). 

Este necesară o asemenea precizare 

pentru a evita situațiile în care un dosar 

ajunge la Ministerul Educației Naționale 

înainte de încheierea perioadei de 

depunere a instituției de învățământ 

superior, dar ajunge la universitate după 

încheierea acestei perioade, pentru a nu 

fi prejudiciați studenții care au trimis la 

timp dosarele spre minister de eventuale 

întârzieri în transferul acestora spre 

universități. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

8. 

Secțiunea I 
 

Cap. D., Art. 11., lit. c) 

Candidații din Grecia care au 

absolvit studii liceale în România 

vor susține examenul de admitere 

ca și cetățenii români, pe locuri 

alocate românilor de pretutindeni 

din Grecia, în sesiunile legal 

organizate, conform metodologiei 

proprii fiecărei instituții de 

învățământ superior. 

Candidații din Grecia care au absolvit studii liceale în 

România, inclusiv absolvenții școlilor care desfășoară, 

pe teritoriul României activități de învățământ 

corespunzătoare unui sistem educațional din altă 

țară acreditat ARACIP, vor susține examenul de 

admitere ca și cetățenii români, pe locuri alocate 

românilor de pretutindeni din Grecia, în sesiunile 

legal organizate, conform metodologiei proprii 

fiecărei instituții de învățământ superior. 

Funcționează pe teritoriul României, 

acreditată de ARACIP, Școala Elenă 

„Athena”, corespunzătoare sistemului 

educațional grec.  

 

În plus, această precizare ar fi util să se 

regăsească și la toate capitolele A-G, 

pentru a acoperi orice situație 

excepțională poate apărea. 

9.  

Secțiunea I 

 

Cap. H., Art. 19, pct. 1, 

lit. d) 

De adăugat, la finalul paragrafului. 

Candidații nu pot fi repartizați fără acordul scris al 

acestora la programe de studii pentru care nu au 

optat în prealabil.  

Au fost semnalate un număr semnificativ 

de cazuri în care studenții români de 

pretutindeni află, la începutul anului 

universitar, că sunt repartizați, de fapt, la 

un alt program de studii decât cele 

pentru care au aplicat.  

10. 

Secțiunea I 

 

Cap. H., Art. 19, pct. 1, 

lit. f) 

Confirmarea locului de studii, prin 

depunerea actelor de studii în în 

original, la instituțiile de învățământ 

superioare la care au fost admiși. 

După afișarea listelor cu candidații declarați admiși 

pe site-ul Ministerului Educației Naționale, conform 

unei perioade comunicate public în momentul 

publicării prezentei metodologii, candidații vor 

confirma un singur loc de studii, prin transmiterea 

declarației de confirmare, conform Anexei X a 

prezentei metodologii, pe adresa de e-mail 

admitere_drp_2016@edu.gov.ro. 

Pentru a nu obliga candidații să se 

deplaseze la sediul instituției de 

învățământ superior pentru a depune 

actele de studii în original imediat după 

admitere pentru a confirma locul de 

studii, este necesară o procedură de 

confirmare a locurilor inclusiv electronică, 

conform unei declarații de confirmare 

prestabilite printr-o anexă la prezenta 

metodologie. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

11. 

Secțiunea I 
 

Cap. H., Art. 19, pct. 1 

De adăugat un alineat nou, g). 

La înmatriculare, candidații declarați admiși vor 

depune actele de studii în original la instituția de 

învățământ superior unde au fost admiși. Instituțiile 

de învățământ superior nu pot stabili un termen 

limită de depunere a actelor de studii în original mai 

devreme de prima zi a anului universitar. 

Inclusiv pentru candidații din Albania, 

Maceonia, Serbia și Ucraina, actele de 

studii în original trebuie să fie solicitate 

doar la înmatriculare, și nu pentru 

confirmarea locurilor, analog cu 

procedura de admitere pentru studenții 

români de pretutindeni din celelalte 

state. 

12. 

Secțiunea II 
 

Art. 20, pct. 2, lit. b)  
 

Secțiunea III 
 

Art. 21, pct. 2, lit. b) 

De adăugat, la finalul paragrafului. 

Instituțiile de învățământ superior sunt obligate să 

accepte dosarele de candidatură și în format 

electronic sau prin poștă. 

Analog admiterii pentru programe de 

studii de licență, instituțiile de învățământ 

superior ar trebui să fie obligate să aibă 

proceduri de primire a dosarelor de 

candidatură pentru programele de studii 

de master și de doctorat și în format 

electronic sau prin poștă, pentru a evita 

deplasarea inutilă a candidaților pentru 

proceduri birocratice. 

13. 

Secțiunea II 
 

Art. 20, pct. 2, lit. c) 
 

Secțiunea III 
 

Art. 21, pct. 2, lit. c) 

De adăugat, la finalul paragrafului. 

Candidații nu pot fi repartizați fără acordul scris al 

acestora la programe de studii pentru care nu au 

optat în prealabil.  

Analog prevederilor pentru programele 

de studii de licență. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

14. 

Secțiunea II 
 

Art. 20, pct. 2, lit. d) 
 

Secțiunea III 
 

Art. 21, pct. 2, lit. c) 

Candidații declarați admiși vor 

confirma locul prin depunerea 

actelor de studii în original, precum 

și a altor documente solicitate de 

instituția de învățământ superior. 

După afișarea listelor cu candidații declarați admiși 

de către instituțiile de învățământ superior, conform 

perioadei stabilite de acestea prin metodologia 

proprie de admitere, candidații vor confirma un 

singur loc de studii, prin transmiterea către instituția 

de învățământ superior, la o adresă de e-mail 

comunicată de instituția de învățământ superior a 

declarației de confirmare, conform Anexei X. 

Instituțiile de învățământ superior pot accepta, 

suplimentar, și alte modalități de transmitere a 

acestor declarații, prin poștă sau direct la sediul 

instituției de învățământ superior. La înmatriculare, 

candidații declarați admiși vor depune actele de 

studii în original la instituția de învățământ superior 

unde au fost admiși. Instituțiile de învățământ 

superior nu pot stabili un termen limită de depunere 

a actelor de studii în original mai devreme de prima 

zi a anului universitar. 

Analog admiterii la programe de studii 

de licență, și confirmarea locurilor pentru 

programe de studii de master și de 

doctorat trebuie să poată fi făcută 

electronic, iar actele de studii în original 

să poată fi depuse abia la începutul 

anului universitar, pentru a evita 

deplasări inutile ale candidaților în 

scopuri exclusiv birocratice. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

15. 

Secțiunea III 
 

Art. 21, pct. 1, lit. a) 

Sunt eligibili pentru înscrierea la 

concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat absolvenții 

cu diplomă de licență de lungă 

durată (anterior Procesului 

Bologna), respectiv absolvenții de 

master obținută în România, 

Republica Moldova sau alte state 

terțe UE, care au absolvit programe 

de studii de master acreditate. 

Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de 

admitere la studii universitare de doctorat absolvenții 

cu diplomă de licență de lungă durată (anterior 

Procesului Bologna), respectiv absolvenții de 

programe de studii de master acreditate. 

Programele de master absolvite de 

candidați eligibile pentru admiterea la 

studii de doctorat la instituții de 

învățământ superior de stat din România 

nu trebuie să fie limitate la cele derulate 

în țările din Uniunea Europeană și 

Republica Moldova. Orice program de 

studii de master acreditat și recunoscut, 

în special din Spațiul European al 

Învățământului Superior, trebuie să dea 

dreptul respectivilor absolvenți să 

candideze pentru un loc la ciclul de 

doctorat la o instituție de învățământ 

superior din România. 

16. 

Secțiunea IV 
 

Art. 22, pct. 2, lit. d) 

Repartizarea pe specialități 

medicale se realizează de către 

M.E.N. cu respectarea punctajului 

minim pe specialitatea medicală 

obținută de cetățenii români, în 

baza avizului instituției de 

învățământ superior acreditate cu 

profil medical, precum și a avizului 

profesorului 

coordonator/specialitate. 

Repartizarea pe specialități medicale se realizează de 

către Ministerul Sănătății, în aceleași condiții de 

repartizare și atribuire a locurilor precum candidații 

absolvenți de studii superioare medicale din 

România. 

Având în vedere că se derulează un 

singur concurs de admitere, cu aceleași 

condiții, și pentru candidații români de 

pretutindeni și pentru candidații români, 

considerăm că procedura de repartizare a 

locurilor ar trebui să fie una similară. În 

plus, avizul instituției de învățământ 

superior acreditate poate dăuna 

candidaților, instituțiile putând să își 

promoveze doar proprii candidați. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

17. 

Dispoziții finale 
 

Art. 23, alin. (1), lit. d) 

după obținerea vizei de studii, să se 

prezinte la instituția de învățământ 

superior la care au fost admiși, în 

vederea înmatriculării; 

după obținerea vizei de studii, să se prezinte la 

instituția de învățământ superior la care au fost 

admiși, în vederea înmatriculării. Instituțiile de 

învățământ superior nu pot stabili o dată limită 

pentru prezentarea studenților în vederea 

înmatriculării mai devreme de 50 de zile de la 

publicarea listelor finale cu candidații admiși. 

Dat fiind faptul că majoritatea 

candidaților nu dețin o viză aferentă 

șederii pe teritoriul românesc până în 

momentul admiterii, și ținând cont de 

faptul că eliberarea unui astfel de 

document poate dura până la 45 de zile, 

considerăm necesar ca în această 

metodologie să fie menționat explicit 

faptul că instituțiile de învățământ 

superior nu pot impune date limită 

pentru prezentarea acestor documente 

mai scurte decât termenul legal scurs 

dintre perioada de afișare a listelor finale 

cu candidații desemnați admiși și 

termenul legal de eliberare a acestor 

documente. 

18. 

Dispoziții finale 
 

Art. 24, pct. c) 

 
finanțarea cheltuielilor de cazare în 

căminele studențești, prin bugetul 

M.E.N., în limita subvenției alocate; 

 

finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele 

studențești, prin bugetul MEN. 

Pentru a evita situații în care instituțiile 

de învățământ superior refuză să asigure 

locuri de cazare în regim gratuit pentru 

studenții români de pretutindeni este 

necesară eliminarea respectivei precizări. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

19. 

Dispoziții finale 
 

Art. 24 

De adăugat un alineat nou, f). 

indiferent de cetățenie, au dreptul de a beneficia 

simultan și de orice alte tipuri de burse și forme de 

sprijin material, inclusiv cele finanțate de la bugetul 

de stat, în plus față de bursele special dedicate 

studenților români de pretutindeni, dacă îndeplinesc 

criteriile generale și specifice pentru acordarea 

acestora. 

Pentru a exista o mențiune explicită a 

faptului că studenții români de 

pretutindeni, indiferent de naționalitate și 

de cetățenie, au dreptul să beneficieze de 

orice alt tip de bursă, inclusiv cele 

finanțate de la bugetul de stat pentru 

ajutor social sau pentru recompensarea 

preformanțelor academice, reglementate 

prin OMEN nr. 3392/2017. 

20. 

Dispoziții finale 
 

Art. 25 

 
Bursa de studii se acordă conform prevederilor legale 

în vigoare. 

Având în vedere dorința MEN de a revizui 

HG nr. 844/2008, este de preferat ca 

acest articol să nu fie detaliat, pentru a 

evita posibile viitoare contradicții 

legislative. 



 

 

Nr. 

crt. 
Articol Forma actuală Forma propusă Argumente 

21. 

Dispoziții finale 
 

Art. 25, lit. b) 

În situația în care un student 

(înscris pe loc de studii cu bursă și 

fără plata taxelor de școlarizare, 

respectiv pe loc de studii fără bursă 

și fără plata taxelor de școlarizare) 

solicită mobilitate academică 

internă definitivă la o universitate, 

atunci acesta poate beneficia de 

aceasta, sub rezerva întrunirii 

numărului minim de credite 

transferabile prevăzut în 

Regulamentul activității 

profesionale a studenților instituției 

de învățământ la care solicită 

transferul. 

În situația în care un student (înscris pe loc de studii 

cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv 

pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de 

școlarizare) solicită mobilitate academică internă 

definitivă la o universitate, atunci acesta poate 

beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului 

minim de credite transferabile necesar promovării 

anului universitar prevăzut în Regulamentul activității 

profesionale a studenților instituției de învățământ la 

care solicită transferul. 

Pentru o explimare mai clară și evitarea 

unor interpretări defectuoase, 

considerăm necesară această precizare. 

22. 

Dispoziții finale 
 

Art. 29, alin. (1) 

 Eliminare 

Considerăm că statutul de român de 

pretutindeni trebuie îndeplinit doar în 

momentul admiterii la studii. Dacă, 

ulterior, studentul decide să își 

stabilească domiciliul definitiv în 

România, acest lucru nu poate fi decât un 

benficiu pentru țara noastră, și nu ar 

trebui să genereze potențiale probleme 

studentului în a-și continua studiile. 

 


