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ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 

3236/2017 
Vigoare 

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii  

Domenii: Invatamint 
M.O. 149/2017 

Ordin privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini pe locuri fara 

plata taxelor de scolarizare si cu bursa si pe locuri fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa, in 

institutiile de invatamant superior de stat acreditate 

M.Of.Nr.149 din 28 februarie 2017                
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

  
ORDIN Nr. 3.236 

privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare 
 a cetatenilor straini pe locuri fara plata taxelor de scolarizare si 
 cu bursa si pe locuri fara plata taxelor de scolarizare, dar fara 
 bursa, in institutiile de invatamant superior de stat acreditate 

  
   In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

   in baza Hotararii Guvernului nr. 288/1993 privind scolarizarea in Romania a 

cetatenilor din alte tari, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Hotararii 

Guvernului nr. 2.309/2004 privind suplimentarea cu 5 burse a numarului de burse 

acordate cetatenilor straini de catre statul roman prin Ministerul Afacerilor Externe, 

   avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul 

strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si 

Ordonanta Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de 

scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din 

state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte 

din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana, aprobata cu modificari 

prin Legea nr. 1/2010, 

   luand in considerare Hotararea Guvernului nr. 844/2008 privind stabilirea 

cuantumului burselor pentru elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflati 

la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare 

postuniversitara din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnica romana 

din afara granitelor tarii, pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, 

precum si pentru cetatenii straini, bursieri ai statului roman, care studiaza in 

institutii si unitati de invatamant de stat din Romania, 

   avand in vedere documentele de cooperare bilaterala in domeniul educatiei, precum si 

ofertele unilaterale ale statului roman, reglementate prin acte normative specifice, 

   in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri 

in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor 

acte normative, 

   in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Educatiei Nationale, 

  
   ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin. 

  
   Art. 1. - Se aproba Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetatenilor 

straini pe locuri fara plata taxelor de scolarizare si cu bursa si pe locuri fara plata 

taxelor de scolarizare, dar fara bursa, in institutiile de invatamant superior de stat 

acreditate, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

   Art. 2. - Directia generala relatii internationale si afaceri europene, Directia 

generala invatamant universitar si Directia generala economica vor duce la indeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 

Ministrul educatiei nationale, 

Pavel Nastase 
  

   Bucuresti, 10 februarie 2017. 

   Nr. 3.236. 
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ANEXA 

  
METODOLOGIE 

de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini pe 
 locuri fara plata taxelor de scolarizare si cu bursa si pe  
locuri fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa,  
in institutiile de invatamant superior de stat acreditate 

  

  
Capitolul I 

Dispozitii generale 
  

 
   Art. 1. - Locurile de studii fara plata taxelor de scolarizare si cu bursa se 

acorda: 

   a)pe baza de reciprocitate, in conformitate cu prevederile documentelor de cooperare 

bilaterala in domeniul educatiei. Aceste locuri pot fi alocate si sub forma lunilor-

bursa; 

   b)in baza unor oferte unilaterale ale statului roman, reglementate prin acte 

normative specifice; 

   c)in baza ofertei statului roman, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), in functie de interesele externe 

ale Romaniei; 

   d)in baza ofertei statului roman, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

la propunerea Ministerului Economiei, pentru promovarea unor actiuni de colaborare 

economica sau comerciala; 

   e)in baza ofertei statului roman, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

prin Ministerul Educatiei Nationale (MEN), pentru cetatenii straini cu rezultate bune 

la invatatura. 

   Art. 2. - Locurile de studii fara plata taxelor de scolarizare si fara bursa se 

acorda: 

   a)membrilor corpului diplomatic si membrilor de familie ai corpului diplomatic 

acreditat in Romania, in baza unei nominalizari a misiunii diplomatice si a unei 

recomandari a Ministerului Afacerilor Externe; 

   b)cetatenilor care solicita sau au dobandit o forma de protectie in Romania sau 

apatrizilor a caror sedere pe teritoriul Romaniei este oficial recunoscuta conform 

legii, pentru efectuarea anului pregatitor de limba romana. 

   Art. 3. - (1) Locurile de studii prevazute la art. 1 se aloca pentru programele de 

studii acreditate, in limba romana, forma de invatamant cu frecventa, in cadrul 

universitatilor de stat din Romania. 

   (2) Lunile-bursa se pot aloca si pentru programe de studii acreditate cu predare 

intr-o limba de circulatie internationala, forma de invatamant cu frecventa, in cadrul 

universitatilor de stat din Romania. 

  
  

Capitolul II 

Conditii generale de atribuire a burselor 
  

  
   Art. 4. - Locurile de studii fara plata taxelor de scolarizare si cu bursa, 

prevazute la art. 1 lit. a), b) si e) si la art. 2, se acorda potrivit prevederilor 

prezentei metodologii. 

   Art. 5. - (1) Locurile de studii fara plata taxelor de scolarizare si cu bursa, 

prevazute la art. 1 lit. c) si d), se acorda prin concurs de dosare, organizat de catre 

institutiile implicate, conform metodologiilor proprii. 

   (2) Lista candidatilor si dosarele acestora vor fi transmise la MEN pana cel tarziu 

la data de 15 iulie a anului in curs. 

   Art. 6. - (1) Inmatricularea la studii a candidatilor declarati admisi pentru 

ocuparea locurilor de studii prevazute la art. 1 si 2 se va realiza conform 

calendarului stabilit de institutia de invatamant superior primitoare, potrivit 

legislatiei in vigoare. 

   (2) In cazuri exceptionale, inmatricularea prevazuta la alin. (1) poate fi facuta 

pana la finalul primului semestru al anului universitar in curs. 
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   Art. 7. - Locurile de studii fara plata taxelor de scolarizare si cu bursa se aloca 

cetatenilor din UE si din state terte, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

   a)nu au cetatenie romana, nu au solicitat sau nu au dobandit o forma de protectie in 

Romania sau nu sunt apatrizi a caror sedere pe teritoriul Romaniei este oficial 

recunoscuta conform legii; 

   b)nu sunt membri ai corpului diplomatic sau membri de familie ai corpului diplomatic 

acreditat in Romania; 

   c)pentru locurile de studii prevazute la art. 1 lit. a) si b) au fost nominalizati, 

pe canale diplomatice, de partenerii abilitati; 

   d)pentru locurile de studii prevazute la art. 1 lit. c), d) si e) au fost 

nominalizati de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei sau de institutiile 

de invatamant superior de stat, dupa caz; 

   e)nu au mai beneficiat de bursa din partea statului roman pe acelasi ciclu de 

studii; 

   f)prezinta acte de studii emise de institutii de invatamant acreditate/recunoscute; 

   g)prezinta acte de studii din care rezulta ca studiile efectuate anterior si durata 

acestora permit inscrierea in Romania in domeniul si la nivelul de studii solicitat; 

   h)au rezultate bune la invatatura, respectiv o medie de minimum 7 (sapte) 

corespunzatoare sistemului de notare din Romania sau calificativul „Bine“, dupa caz, cu 

exceptia candidatilor pentru locurile prevazute la art. 1 lit. e), care trebuie sa 

indeplineasca una dintre conditiile prevazute la art. 15; 

i)nu au, pana la data de 31 decembrie a anului in care au fost nominalizati, varsta mai 

mare de 35 de ani - pentru studii de licenta si master, respectiv 45 de ani - pentru 

studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare, inclusiv in domeniul sanatate. 

   Art. 8. - (1) Cetatenii straini pot fi inscrisi pe locurile prevazute la art. 1 lit. 

a), b), c) si d) dupa absolvirea anului pregatitor de limba romana, organizat potrivit 

reglementarilor in vigoare. 

   (2) Sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de absolvire a anului 

pregatitor, la inscrierea la programe de studii cu predare in limba romana, urmatoarele 

categorii de persoane: 
   a)persoanele care prezinta acte de studii romanesti (diplome si certificate) sau 

acte de studii, situatii scolare atestand cel putin patru ani de studii consecutivi 

urmati in limba romana, intr-o unitate/institutie de invatamant din sistemul national 

din Romania; 

   b)cei care, in vederea inscrierii in invatamantul universitar, promoveaza testul de 

limba romana, organizat potrivit reglementarilor in vigoare; 

   c)cei care, in vederea inscrierii in invatamantul universitar, prezinta atestate de 

competenta lingvistica, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementarilor in 

vigoare. 

   Art. 9. - (1) Cetatenii straini pot fi inscrisi pe locurile prevazute la art. 2, 

dupa absolvirea anului pregatitor, in cadrul caruia isi insusesc cunostintele necesare 

de limba romana, sau daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 8 alin. (2). 

   (2) Membrii corpului diplomatic si/sau membrii de familie ai corpului diplomatic 

acreditat in Romania pot alege sa urmeze programe de studii acreditate cu predare intr-

o limba straina in cadrul universitatilor romanesti, in regim cu taxa in lei, in 

cuantumul stabilit pentru studentii romani. 

 

 
Capitolul III 

Organizarea si desfasurarea concursului 
  
  

Sectiunea 1 
Procedura de acordare a locurilor  
prevazute la art. 1 lit. a) si b) 

  
  
   Art. 10. - (1) Dosarul de candidatura va contine urmatoarele elemente: 
   a)cererea de bursa pentru studii in Romania, prevazuta in anexa care face parte 

integranta din prezenta metodologie, completata la toate rubricile, in doua exemplare 

originale, cu doua fotografii color; 

   b)certificatul de nastere - copie si traducere legalizata; 

   c)actul care atesta domiciliul stabil - copie si traducere legalizata; 

   d)pasaport, valabil cel putin 6 luni de la inceperea programului de studii pentru 

care opteaza candidatul - copie dupa primele 2 pagini. Aceasta prevedere nu se aplica 
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in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic 

European si nici in cazul cetatenilor Confederatiei Elvetiene; 

   e)actul de identitate - copie si traducere legalizata; 

   f)dovada schimbarii numelui (daca este cazul) - copie si traducere legalizata; 

   g)diplomele de bacalaureat, licenta, master, doctorat, dupa caz, sau echivalentul 

acestora, autentificate de catre autoritatile de resort din tara emitenta - copie si 

traducere legalizata; 

   h)adeverinta care atesta promovarea examenului de bacalaureat, licenta, master sau 

doctorat, dupa caz, pentru absolventii anului curent - copie si traducere legalizata; 

   i)foile matricole/suplimentele la diploma aferente studiilor efectuate, 

autentificate de catre autoritatile de resort din tara emitenta - copii si traduceri 

legalizate; 

   j)declaratie pe propria raspundere ca nu a mai beneficiat de bursa din partea 

statului roman pe nivelul de ciclu solicitat; 

   k)certificatul de absolvire a anului pregatitor de limba romana sau atestatul de 

competenta lingvistica, dupa caz; 

   l)certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala), care sa ateste 

faptul ca persoana care urmeaza sa se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase 

ori de alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

   m)CV-ul in limba engleza, franceza sau romana (2-3 pag.); 

   n)alte documente necesare la dosar, la cererea Ministerului Educatiei Nationale. 

   (2) Dosarul de candidatura va fi insotit de o copie simpla a documentelor prevazute 

la alin. (1). 

   (3) Traducerile legalizate, prezentate in original in dosarul de candidatura, vor fi 

in limba engleza sau franceza sau romana. 

   (4) Admiterea candidatilor care opteaza pentru studii de doctorat este conditionata 

de prezentarea acordului de principiu al unui coordonator stiintific, precum si de 

promovarea examenului de admitere. 

   Art. 11. - Procedura de admitere in conditiile prevederilor art. 1 lit. a) si b) se 

desfasoara astfel: 

   a)MEN, cu sprijinul institutiilor de invatamant superior de stat, formuleaza oferta 

pentru bursele acordate de statul roman; 

   b)MEN informeaza partenerii abilitati, prin intermediul MAE si al misiunilor 

diplomatice straine acreditate in Romania, asupra conditiilor de acordare a burselor; 

   c)MEN - Directia generala relatii internationale si afaceri europene (DGRIAE) 

primeste lista cu persoanele propuse pentru ocuparea unui loc de studii fara plata 

taxelor de scolarizare si cu bursa si dosarele acestora prin intermediul partenerilor 

abilitati, pana cel tarziu la data de 15 iulie a anului in curs, cu exceptia cazului in 

care exista prevederi explicite in acest sens in cadrul documentelor bilaterale, 

respectiv unilaterale in vigoare; 

   d)MEN verifica eligibilitatea dosarului si solicita avizul institutiei de invatamant 

superior primitoare, in vederea emiterii scrisorii de acceptare la studii; 

   e)institutia de invatamant superior primitoare emite avizul de primire la programul 

de studii solicitat sau la un alt program de studii propus de aceasta, precum si avizul 

privind posibilitatea asigurarii unui loc in caminul universitar; 

   f)MEN transmite originalul scrisorilor de acceptare la studii partenerilor abilitati 

si o copie a acestora misiunilor diplomatice ale Romaniei in strainatate; 

   g)MEN transmite universitatii primitoare ordinul de repartizare, in baza caruia 

bursierul va fi inmatriculat la studii, dupa sosirea in Romania. 

 

 

 
Sectiunea a 2-a 

Procedura de acordare a locurilor  
prevazute la art. 1 lit. e) 

  

 
   Art. 12. - Fiecare institutie de invatamant superior de stat acreditata, care 

scolarizeaza studenti straini (cu exceptia romanilor de pretutindeni si a cetatenilor 

romani cu domiciliul in strainatate), inmatriculati pe locuri cu taxa in valuta (in 

conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2009, aprobata cu modificari 

prin Legea nr. 1/2010), cu rezultate academice si stiintifice deosebite, va inainta MEN 

- DGRIAE: 

   a)adresa oficiala, semnata de rectorul institutiei de invatamant, prin care se face 

nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui loc de studii fara plata taxelor 
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de scolarizare si cu bursa; 

   b)maximum 5 dosare de candidatura; 

   c)centralizatorul care contine clasamentul candidatilor, in ordinea descrescatoare a 

rezultatelor academice. 

   Art. 13. - Dosarul de candidatura va contine: 

   a)situatia scolara pe fiecare an de studiu (exceptand anul pregatitor), pentru 

candidatii care solicita continuarea studiilor universitare de licenta; 

   b)copie dupa diploma de licenta si suplimentul la diploma (foaia matricola) sau 

adeverinta din care sa reiasa situatia scolara pe toti anii de studiu, precum si notele 

obtinute la examenul de licenta (pentru absolventii anului in curs) pentru candidatii 

care solicita continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau invatamant 

postuniversitar in domeniul sanatate, dupa caz; 

   c)curriculum vitae, lista lucrarilor stiintifice, publicatii de specialitate, 

referate, recomandari de la cel putin doua cadre didactice universitare sau specialisti 

ai domeniului - pentru candidatii la studii universitare de doctorat; 

   d)copie legalizata dupa actul de nastere; 

   e)copie dupa pasaport; 

   f)copie dupa permisul de sedere in Romania. 

   Art. 14. - Procedura de aplicatie se desfasoara astfel: 

   a)senatele institutiilor de invatamant superior acreditate vor stabili criteriile pe 

baza carora se formuleaza propunerile de candidaturi si le vor aduce la cunostinta 

potentialilor candidati, prin afisarea acestora pe site-ul oficial al fiecarei 

institutii de invatamant superior; 

   b)lista nominala a propunerilor de candidaturi va fi aprobata de Senatul institutiei 

de invatamant superior acreditate si va fi afisata pe site-ul oficial; 

   c)lista nominala si dosarele candidatilor vor fi inaintate MEN - DGRIAE pana la data 

de 30 noiembrie a fiecarui an. 

   Art. 15. - Pentru obtinerea acestor burse pot candida urmatoarele categorii de 

studenti: 

   a)cetatenii straini, cu exceptia celor care se afla intr-un an terminal, care au 

absolvit cel putin un an de studii, in afara anului pregatitor, forma de invatamant cu 

frecventa, intr-o institutie de invatamant superior de stat acreditata si au obtinut 

minimum media 7,00 si 

   b)cetatenii straini, absolventi ai unui program de studii universitare in Romania, 

forma de invatamant cu frecventa, care au obtinut o medie generala de cel putin 7,00 si 

care isi continua studiile intr-o institutie de invatamant superior de stat acreditata. 

   Art. 16. - Bursele se acorda in ordinea descrescatoare a mediilor, selectandu-se 

primele candidaturi de la fiecare universitate, in limita numarului de granturi 

disponibile si avandu-se in vedere o repartizare echilibrata pe universitati si, in 

cadrul acestora, pe domenii de studii. 

   Art. 17. - In cazul in care doi candidati au aceeasi medie, departajarea se va face 

in functie de ciclul de studii, intaietate avand, in ordine, candidatul de la ciclul de 

studii universitare de doctorat, masterat si, in cele din urma, licenta. 

   Art. 18. - Candidatii astfel selectionati devin beneficiari ai granturilor prin 

ordin al ministrului educatiei nationale. Rezultatele finale ale selectiei vor fi 

comunicate institutiilor de invatamant superior si publicate pe site-ul oficial al MEN. 

 

 

  
Capitolul IV 

Drepturi si obligatii 
  
  
   Art. 19. - (1) Beneficiarilor locurilor de studii prevazute la art. 1 li se asigura 

urmatoarele facilitati: 
   a)scutirea de la plata taxelor de inscriere, de procesare a dosarului, pentru 

testarea competentelor lingvistice de limba romana, de sustinere a concursului de 

admitere la doctorat si a probelor specifice de aptitudini; 

   b)finantarea cheltuielilor de scolarizare pentru anul pregatitor de limba romana; 

   c)finantarea cheltuielilor de scolarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai 

mult de durata unui ciclu universitar, corespunzatoare programului de studii urmat; 

   d)acordarea unei burse lunare, pentru studentii inmatriculati in anul pregatitor de 

limba romana; 

   e)acordarea unei burse lunare, pentru studentii inmatriculati la studii de licenta, 

master, doctorat, respectiv in invatamantul postuniversitar, inclusiv in domeniul 
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sanatate, dar nu mai mult de durata unui ciclu scolar/universitar; 

   f)finantarea cheltuielilor de cazare in caminele studentesti, prin bugetul MEN, in 

limita subventiei alocate; 

   g)asistenta medicala in caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential 

endemo-epidemic, in conformitate cu legislatia interna in vigoare; 

   h)transportul local in comun, de suprafata, naval si subteran, precum si transportul 

intern auto, feroviar si naval, in aceleasi conditii ca studentilor romani, conform 

prevederilor legale. 

   (2) Beneficiarilor locurilor de studii prevazute la art. 2 li se asigura urmatoarele 

facilitati: 
   a)scutirea de la plata taxelor de inscriere, de procesare a dosarului, pentru 

testarea competentelor lingvistice de limba romana, de sustinere a concursului de 

admitere la doctorat sau a probelor specifice de aptitudini; 

   b)finantarea cheltuielilor de scolarizare pentru anul pregatitor de limba romana; 

   c)finantarea cheltuielilor de scolarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai 

mult de durata unui ciclu scolar/universitar; 

   d)asistenta medicala in caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential 

endemo-epidemic, in conformitate cu legislatia interna in vigoare. 

   Art. 20. - Facilitatile prevazute la art. 19 se acorda pe toata perioada studiilor, 

dupa cum urmeaza: 

   a)pentru studentii inmatriculati in anul pregatitor de limba romana, pe durata 

desfasurarii acestuia; 

   b)pentru studentii inmatriculati la studii de licenta si master, pe parcursul anului 

universitar si in vacantele legale, dar nu se acorda pe perioada vacantei de vara. In 

cazul in care studentii sunt retinuti la facultate pe timpul vacantei de vara pentru 

activitati curriculare sau in cazul in care exista prevederi legale specifice, 

drepturile prevazute la art. 19 se mentin si pe perioada vacantei de vara; 

   c)pentru doctoranzii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa si pentru 

medicii rezidenti, pe toata durata anului calendaristic; 

   d)pentru cursantii aflati la stagii de specializare, perfectionare postuniversitara, 

invatamant postuniversitar in domeniul sanatate, pe perioada efectuarii 

stagiului/perioada lunilor-bursa; 

   e)inca 30 de zile dupa finalizarea studiilor universitare sau a invatamantului 

postuniversitar cu durata de cel putin 1 an. 

   Art. 21. - (1) Cuantumul burselor corespunzatoare locurilor prevazute la art. 1 este 

stabilit conform legislatiei interne in vigoare. 

   (2) Pentru anul pregatitor de limba romana, cuantumul burselor este echivalent cu 

cel acordat pentru studiile universitare de licenta. 

   (3) Echivalentul in lei al bursei se actualizeaza in fiecare an, trimestrial, la 

cursul de schimb al monedei euro, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima 

zi a lunii precedente. 

   Art. 22. - (1) In vederea mentinerii drepturilor prevazute la art. 19 alin. (1) lit. 

e), studentii din anul pregatitor de limba romana, precum si cei din programele 

universitare de licenta si master trebuie sa obtina, la finalul fiecarui an 

universitar, un numar de 60 de credite transferabile. 

   (2) Studentii din programele universitare de licenta si master care nu au obtinut, 

la finalizarea anului universitar, un numar de 60 de credite transferabile, dar au 

obtinut un numar de credite transferabile suficient pentru a promova in anul de studiu 

urmator, potrivit legislatiei in vigoare si regulamentului universitatii-gazda, 

continua sa beneficieze de drepturile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. c), f), g), 

h) si alin. (2) lit. c) si d). 

   (3) Drepturile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. e) pot fi redobandite in anul de 

invatamant urmator, dupa obtinerea tuturor celor 60 de credite transferabile aferente 

fiecarui an universitar efectuat, cu conditia ca numarul anilor in care aceste drepturi 

se acorda sa nu depaseasca durata ciclului academic. 

   (4) In situatia in care studentii din programele universitare de licenta si master 

nu au obtinut, la finalizarea anului universitar, un numar de credite transferabile 

suficient pentru a promova in anul de studiu urmator, potrivit legislatiei in vigoare 

si regulamentului universitatii-gazda, drepturile stipulate la art. 19 alin. (1) lit. 

c), e), f) si alin. (2) lit. c) se suspenda. Pe perioada suspendarii bursei si a 

finantarii cheltuielilor de scolarizare, bursierii admisi la studii in baza prezentei 

metodologii vor studia cu taxa in valuta, in cuantumul stabilit in conformitate cu 

prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 

1/2010. 

   (5) Bursa se retrage in cazul incalcarii legislatiei nationale sau a normelor de 
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conduita universitara. 

(6) Studentii-doctoranzi care nu pot finaliza studiile in limita programului care este, 

de regula, de 3 ani, pot primi aprobare de prelungire a studiilor in regim cu taxa in 

lei, conform conditiilor stabilite pentru cetatenii romani, la propunerea si cu acordul 

senatului universitatii. 

   Art. 23. - (1) Mobilitatea academica interna definitiva se realizeaza cu acceptul 

institutiilor de invatamant superior de stat acreditate, de provenienta, respectiv 

primitoare si cu acordul MEN. 
   (2) Mobilitatea academica interna definitiva se poate realiza dupa primul an de 

studii, fara a lua in considerare anul pregatitor, si pana la sfarsitul penultimului an 

de studii, la aceeasi specializare. 

   (3) Mobilitatea academica interna definitiva se realizeaza numai dupa sfarsitul 

anului de studiu, dupa satisfacerea cerintei prevazute la art. 22 alin. (2) si in 

conditiile stipulate de acesta. Inmatricularea se realizeaza odata cu inceperea noului 

an universitar. 

   Art. 24. - Orice modificare in statutul studentului bursier sau in programul sau de 

studii (universitate, domeniu, subdomeniu de studiu, prelungire de doctorat etc.) se va 

realiza cu acordul MEN. 

   Art. 25. - Cetatenii straini au urmatoarele obligatii: 

   a)sa respecte Constitutia Romaniei si legile statului roman; 

   b)sa respecte regulamentul intern al institutiei de invatamant in care isi 

desfasoara activitatea; 

   c)sa respecte prevederile prezentei metodologii. 

   Art. 26. - Prezenta metodologie se aplica locurilor la studii acordate de statul 

roman incepand cu anul universitar 2017-2018. 

 

 
ANEXA 

la metodologie  
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