
	

         
  

ORDIN nr. 3.473 din 17 martie 2017 
privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţe-
nilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 5 aprilie 2017 
Data intrării în vigoare 05-04-2017 
Formă consolidată valabilă la data 21-05-2020 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-05-2020 până la data de 
21-05-2020 

Notă CTCE 
Forma consolidată a ORDINULUI nr. 3.473 din 17 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 233 din 5 
aprilie 2017, la data de 21 Mai 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: 
ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020. 

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi 
nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor. 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulte-
rioare, 
în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulte-
rioare, 
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei 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 prin Legea 
nr. 1/2010, 
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale, 

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 
Articolul 1 
Se aprobă Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/uni-
versitar 2017-2018, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Articolul 2 

Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene, Direcţia generală evaluare şi monitorizare 
învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală economică 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Articolul 3 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   

 Ministrul educaţiei naţionale, 
 Pavel Năstase 

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
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Bucureşti, 17 martie 2017. 
Nr. 3.473. 

Anexă 

METODOLOGIE din 17 martie 2017 
de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şco-
lar/universitar 2017-2018 

Notă  

Aprobată prin ORDINUL nr. 3.473 din 17 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 5 
aprilie 2017 
Notă CTCE 
Forma consolidată a METODOLOGIEI din 17 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 
2017, la data de 21 Mai 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: OR-
DINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020. 

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi 
nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor. 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Articolul 1 

Pentru scopul prezentei metodologii, cetăţenii străini sunt persoanele care au cetăţenia unui stat terţ 
al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil. 

Articolul 2 

(1) 
Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează astfel: 
a) 
pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă în învăţământul obligatoriu în România; 
b) 
pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută, în învăţământul preuniversitar secundar supe-
rior, în învăţământul terţiar nonuniversitar şi în învăţământul superior de stat şi particular acreditat din 
România; 
(2) 
Şcolarizarea în România a cetăţenilor menţionaţi la art. 1 se realizează şi în cadrul învăţământul militar, 
de ordine publică şi siguranţă naţională, numărul locurilor prevăzut pentru cetăţenii străini şi organizarea 
testelor de aptitudini fiind stabilite de către instituţiile de resort. 

Capitolul II 
Admiterea la studii 

Secţiunea 1 
Studii în limba română 

Articolul 3 
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La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limba română, admiterea 
este condiţionată de dobândirea cunoştinţelor necesare de limba română. 

Articolul 4 

(1) 
Elevii străini pot fi înscrişi la cursul de iniţiere în limba română în unităţile şcolare care vor fi nominalizate 
de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB). 
(2) 
Durata cursului de iniţiere în limba română este de 1 an şcolar. 
Articolul 5 

Cetăţenii străini pot fi înscrişi la anul pregătitor de limba română în cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior, conform prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba 
română. 

Articolul 6 
Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de iniţiere, respectiv a anu-
lui pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de 
persoane: 
a) 
care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând 
cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate şcolară din sistemul naţional 
din România; 
b) 
care, în vederea înscrierii în învăţământul preuniversitar, participă la sesiunea de evaluare a compe-
tenţelor lingvistice conform reglementărilor legale în vigoare; 
c) 
care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competenţă 
lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliber-
ate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de 
limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească 
în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român. 

Secţiunea a 2-a 
Studii în limbi străine 

Articolul 7 

(1) 
La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limbi străine, admiterea este 
condiţionată de promovarea unui test de cunoştinţe lingvistice organizat de fiecare unitate de în-
văţământ preuniversitar/ instituţie de învăţământ superior, conform metodologiei proprii. 
(2) 
Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în 
care se efectuează cursurile şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat cursurile în acea limbă. 

Secţiunea a 3-a 
Înscrierea în învăţământul preuniversitar 
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Articolul 8 
Pot fi înscrişi în învăţământul preuniversitar din România elevii străini care îndeplinesc cumulativ urmă-
toarele condiţii: 
a) 
au documente care atestă cetăţenia statului respectiv; 
b) 
au unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali încadraţi în una dintre următoarele situaţii: este repa-
triat; are prin căsătorie domiciliul în România; este posesorul unui permis de şedere în România; des-
făşoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activităţi pe teritoriul României; se află la studii 
în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România; este membru de 
familie al personalului misiunilor diplomatice străine în România; 
c) 
au acceptul unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate/autorizate, al unei in-
stituţii furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de în-
văţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul Agenţiei Române 
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (Registrul ARACIP), sau al unei şcoli de pe lângă 
misiunile diplomatice acreditate în România, după caz; 
d) 
promovează testele de aptitudini organizate pentru învăţământul de artă şi sportiv, după caz. 
Articolul 9 

(1) 
Dosarul elevului conţine următoarele documente: 
a) 
copii ale documentelor de identitate ale elevului şi ale părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal (paşaportul 
elevului, paşaportul părinţilor, permisul de şedere al elevului, permisul de şedere al părinţilor, după caz); 
b) 
copie şi traducere legalizată a certificatului de naştere al elevului; 
c) 
copie şi traducere legalizată a hotărârii judecătoreşti privind încredinţarea copilului minor, după caz; 
d) 
copii şi traduceri autorizate ale situaţiilor şcolare; 
e) 
cerere de înscriere la studii, avizată de conducerea unităţii de învăţământ la care se va face înscrierea şi 
de ISJ/ISMB pe raza căruia se desfăşoară activitatea de învăţământ, conform Regulamentului de organi-
zare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
(2) 
Dosarul cu acte de studii se depune după obţinerea avizului conducerii unităţii de învăţământ de către 
părinte/tutore legal la sediul ISJ/ISMB pe raza căruia se află unitatea de învăţământ solicitată. 
(3) 
Dosarul în format electronic se transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) - Direcţia generală 
relaţii internaţionale şi afaceri europene (DGRIAE) de către ISJ/ISMB pe raza căruia îşi desfăşoară activi-
tatea unitatea de învăţământ pentru care are acceptul. 
La data de 13-05-2020 Alineatul (3) din Articolul 9 , Secţiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punc-
tul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

	

pagina 4



	

Articolul 10 
MEN-DGRIAE verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 9 şi, în cazul în care constată că 
dosarul nu este complet, înştiinţează ISJ/ISMB în vederea transmiterii documentelor care lipsesc. 
Articolul 11 

(1) 
Evaluarea documentelor şcolare presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organiza-
ţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ 
corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul ARACIP, şi identificarea 
claselor efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate. 
(2) 
Recunoaşterea se realizează fără măsuri compensatorii, pentru toate clasele absolvite în străinătate sau 
la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de 
învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul ARACIP, cu clasele 
corespunzătoare sistemului de educaţie românesc. 
(3) 
La solicitarea părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal, înscrierea elevului se poate realiza şi într-o clasă in-
ferioară nivelului rezultat din actele de studii. 
(4) 
Recunoaşterea şi stabilirea clasei corespunzătoare în sistemul de educaţie românesc se realizează cu mă-
suri compensatorii, pentru elevii străini care nu deţin acte de studii pentru clasele absolvite în străinătate 
sau care au urmate studii la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe terito-
riul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, dar nu sunt 
înscrise în Registrul ARACIP. 
Articolul 12 

Înscrierea se realizează prin eliberarea aprobării de către MEN-DGRIAE, conform termenului prevăzut 
în reglementările legale în vigoare. 

Articolul 13 

Elevii străini pot fi înscrişi peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspec-
toratului şcolar. 

Articolul 14 

Admiterea elevilor străini - absolvenţi ai clasei a VIII-a în România - în învăţământul liceal se realizează 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în în-
văţământul liceal. 

Articolul 15 

Înscrierea în învăţământul liceal secundar superior a elevilor străini, absolvenţi ai învăţământului se-
cundar inferior, în România, se realizează prin eliberarea unei noi aprobări din partea MEC - DGRIAE. 
MEC transmite aprobările de înscriere la studii atât în format fizic; cât şi electronic. 

La data de 13-05-2020 Articolul 15 din Secţiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 
I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 

Articolul 16 
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Elevii străini beneficiază de: 
a) 
finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru cursul de iniţiere de limba română, după caz, pentru în-
văţământul preuniversitar; 
La data de 13-05-2020 Litera a) din Articolul 16 , Secţiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

b) 
finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe durata învăţământului preuniversitar; 
La data de 13-05-2020 Litera b) din Articolul 16 , Secţiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

c) 
asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, 
în conformitate cu legislaţia internă în vigoare; 
d) 
transport local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi transport intern auto, feroviar şi 
naval, în aceleaşi condiţii ca elevii români, conform prevederilor legale în vigoare. 
Articolul 17 

Abrogat. 
La data de 13-05-2020 Articolul 17 din Secţiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I 
din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 

Articolul 18 

(1) 
Cetăţenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei 
diplome de bacalaureat sau ai echivalentului acesteia pot susţine, la cerere, examenul naţional de ba-
calaureat, în funcţie de profilul studiilor preuniversitare absolvite, într-un centru de examen stabilit de 
către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti. 
(2) 
Susţinerea examenului naţional de bacalaureat de către cetăţenii străini care au finalizat studiile liceale 
în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau ai echivalentului aces-
teia este condiţionată de achitarea taxei de şcolarizare, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. 

Secţiunea a 4-a 
Ciclul I - Admiterea la studii universitare de licenţă 

Articolul 19 
Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă în învăţământul superior acreditat din Româ-
nia, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) 
au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 
b) 
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sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în anexa 
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Pentru absolvenţii anului şcolar în curs pot fi 
acceptate doar adeverinţe oficiale care ţin loc de diplomă şi care conţin rezultatele ce vor fi înscrise în vi-
itoarea diplomă. 
La data de 13-05-2020 Litera b) din Articolul 19 , Secţiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

Articolul 20 
Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 19 conţine următoarele: 
a) 
certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 
b) 
copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
c) 
copie de pe paşaport; 
d) 
Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte inte-
grantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile; 
e) 
copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de 
către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
f) 
copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru ab-
solvenţii anului curent; 
g) 
foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 
h) 
atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz; 
j) 
certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu vi-
itoarea profesie. 
Articolul 21 
Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 19 se desfăşoară astfel: 
a) 
dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candi-
daţii; 
b) 
instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi co-
munică MEN- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii; 
c) 
lista candidaţilor va fi transmisă MEN, conform machetei. 
d) 
lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 20; 
e) 
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numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, 
conform reglementărilor în vigoare; 
f) 
după analiza dosarului, MEN emite, scrisoarea de acceptare; 
g) 
MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor 
diplomatice; 
h) 
dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţi-
ile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în metodologia de admitere, în vederea procesării aces-
tora de către MEN; 
i) 
dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de 
învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimenta-
re. 
Articolul 22 

(1) 
Cetăţenii străini care au efectuat studii parţiale într-un alt stat pot să-şi continue studiile în învăţământul 
superior acreditat din România, la studii universitare de licenţă, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii: 
a) 
au documente care atestă cetăţenia străină; 
b) 
sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform anexei nr. 1; 
c) 
au fost înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de autorităţile statului respectiv; 
d) 
deţin foi matricole şi programa analitică aferente studiilor efectuate; 
e) 
au acceptul instituţiei de învăţământ superior acreditate din România în care doresc să studieze. 
(2) 
Continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior din România se poate realiza după primul an şi 
până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare, condiţionat de respectarea prevederilor 
art. 21 lit. e). 
(3) 
Continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior din România este condiţionată de obţinerea 
scrisorii de acceptare la studii. 
Articolul 23 
Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 22 conţine următoarele: 
a) 
certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 
b) 
copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
c) 
copie de pe paşaport; 
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d) 
Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate 
rubricile; 
e) 
copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de 
către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
f) 
foile matricole şi programa analitică - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 
g) 
adeverinţa oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia în care a studiat, precum şi 
echivalarea acestuia în Sistemul European de Credite Transferabile (sistemul ECTS) şi traducerea legal-
izată, după caz; 
h) 
atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, 
după caz, conform art. 5 şi 6; 
i) 
certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu vi-
itoarea profesie; 
j) 
procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscrişi candidaţii 
şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compara-
rea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticităţii docu-
mentelor prezentate revine instituţiei de învăţământ, prin corespondenţă directă cu instituţiile de în-
văţământ emitente ale actelor de studii. 
Articolul 24 
Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 22 se desfăşoară astfel: 
a) 
dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candi-
daţii; 
b) 
instituţiile de învăţământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi 
transmit MEN-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii şi copia 
dosarelor; 
c) 
lista candidaţilor va fi transmisă, conform machetei; 
d) 
numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, 
conform reglementărilor în vigoare; 
e) 
după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii; 
f) 
MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor 
diplomatice; 
g) 
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dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţi-
ile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în metodologia de admitere, în vederea procesării aces-
tora de către MEN. 

Secţiunea a 5-a 
Ciclul II - Admiterea la studii universitare de master 

Articolul 25 
Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de master, la programe de studii acreditate în cadrul in-
stituţiilor de învăţământ superior acreditate, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) 
au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 
b) 
sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia. 
Articolul 26 
Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 25 conţine următoarele: 
a) 
certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 
b) 
copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
c) 
copie de pe paşaport; 
d) 
Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate 
rubricile; 
e) 
copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de 
către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
f) 
copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către au-
torităţile de resort din ţara emitentă; 
g) 
foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 
h) 
atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competenţă lingvistică, 
după caz, conform art. 5 şi 6; 
i) 
certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu vi-
itoarea profesie. 
Articolul 27 
Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 25 se desfăşoară astfel: 
a) 
dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candi-
daţii, în conformitate cu metodologia proprie a acestora; 
La data de 13-05-2020 Litera a) din Articolul 27 , Secţiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 
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b) 
instituţiile de învăţământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi 
comunică MEN-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii; 
c) 
lista candidaţilor va fi transmisă MEN, conform machetei; 
d) 
lista va fi însoţită de o copie în format electronic a dosarului candidatului, conform art. 26. Copia elec-
tronică a dosarului va fi pusă la dispoziţia MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de insti-
tuţiile de învăţământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil; 
La data de 13-05-2020 Litera d) din Articolul 27 , Secţiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

e) 
numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, 
conform reglementărilor în vigoare; 
f) 
după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii; 
g) 
MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor 
diplomatice, atât în format fizic, cât şi electronic. 

Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, insti-
tuţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării 
acestora de către MEC; 

La data de 13-05-2020 Litera g) din Articolul 27 , Secţiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

h) 
dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţi-
ile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acesto-
ra de către MEN; 
i) 
dosarele în format fizic ale candidaţilor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de în-
văţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 
La data de 13-05-2020 Litera i) din Articolul 27 , Secţiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

Secţiunea a 6-a 
Admiterea în învăţământul postuniversitar în domeniul sănătate (rezidenţiat) 

Articolul 28 
Cetăţenii străini pot accede în învăţământul postuniversitar în domeniul sănătate din România, dacă în-
deplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) 
au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 
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b) 
sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau diplomă echivalentă cu 
aceasta cu structură, durată şi un număr de credite cel puţin egal cu cele din România. 
Articolul 29 

(1) 
Candidaţii absolvenţi ai unor studii universitare de licenţă în profil medico-farmaceutic uman cu o struc-
tură, durată sau cu un număr de credite de studii transferabile mai mici decât cele din România pot 
susţine, la cerere, cu aprobarea universităţii, examene de diferenţă, în vederea completării studiilor. 
(2) 
Examenele de diferenţă vor fi susţinute în comisii organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superi-
or de stat, în cadrul cărora fiinţează facultăţi de profil medico-farmaceutic. 
(3) 
Dovada promovării acestor examene va fi reflectată într-o adeverinţă emisă de universitatea în cauză şi 
nu va conduce la obţinerea unei diplome. 
Articolul 30 
Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 28 şi 29 conţine următoarele: 
a) 
certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 
b) 
copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
c) 
copie de pe paşaport; 
d) 
Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate 
rubricile; 
e) 
copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de 
către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
f) 
copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către au-
torităţile de resort din ţara emitentă; 
g) 
copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de licenţă pentru absol-
venţii anului curent, după caz; 
h) 
foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 
i) 
atestatul de absolvire a anului de limbă română/certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform 
art. 5 şi 6 sau rezultatul testului de cunoştinţe lingvistice pentru cetăţenii străini, absolvenţi cu diplomă 
de licenţă, în profil medico-farmaceutic uman, obţinută la programele de studii cu predare în limbi 
străine, în România; 
j) 
certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu vi-
itoarea profesie. 
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Articolul 31 
Procedura de admitere, aplicată candidaţilor prevăzuţi la art. 28 şi 29 se desfăşoară astfel: 
a) 
dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candi-
daţii, în conformitate cu metodologia proprie a acestora; 
La data de 13-05-2020 Litera a) din Articolul 31 , Secţiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

b) 
instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi comunică 
MEN - DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii; 
c) 
lista candidaţilor va fi transmisă MEN, conform machetei; 
d) 
lista va fi însoţită de o copie scanată, în format electronic, a dosarului candidatului, conform art. 30. 
Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziţia MEC prin platforme sau alte mijloace online gestion-
ate de instituţiile de învăţământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil; 
La data de 13-05-2020 Litera d) din Articolul 31 , Secţiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

e) 
după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii; 
f) 
MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor 
diplomatice, atât în format fizic, cât şi electronic, scanate; 
La data de 13-05-2020 Litera f) din Articolul 31 , Secţiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

g) 
dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţi-
ile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acesto-
ra de către MEN; 
h) 
dosarele candidaţilor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, 
în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 
La data de 13-05-2020 Litera h) din Articolul 31 , Secţiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

Articolul 32 

Rezidenţiatul se efectuează numai în limba română şi se derulează pe perioade între 3 şi 6 ani, potrivit 
Nomenclatorului specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, pentru reţeaua de asis-
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tenţă medicală. Se încheie cu susţinerea unui examen, prin promovarea căruia se obţine certificatul de 
medic specialist. 

Secţiunea a 7-a 
Ciclul III - Admiterea la studii universitare de doctorat 

Articolul 33 
Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în învăţământul superior din România, dacă 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) 
au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 
b) 
sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. 
Articolul 34 
Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 33 conţine următoarele: 
a) 
certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 
b) 
copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
c) 
copie de pe paşaport; 
d) 
Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate 
rubricile; 
e) 
copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de 
către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
f) 
copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către au-
torităţile de resort din ţara emitentă; 
g) 
copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, autentificată de către au-
torităţile de resort din ţara emitentă; 
h) 
copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de licenţă, pentru absol-
venţii anului curent; 
i) 
foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 
j) 
atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, con-
form art. 5 şi 6; 
k) 
certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu vi-
itoarea profesie. 
Articolul 35 
Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 33 se desfăşoară astfel: 
a) 
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dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candi-
daţii, în conformitate cu metodologia proprie a acestora; 
La data de 13-05-2020 Litera a) din Articolul 35 , Secţiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

b) 
admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
c) 
instituţiile de învăţământ superior comunică MEN- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea 
scrisorii de acceptare la studii, potrivit calendarului fiecărei instituţii organizatoare de studii universitare 
de doctorat (IOSUD), conform machetei; 
d) 
lista va fi însoţită de o copie scanată, în format electronic, a dosarului candidatului, conform art. 34. 
Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziţia MEC prin platforme sau alte mijloace online gestion-
ate de instituţiile de învăţământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil; 
La data de 13-05-2020 Litera d) din Articolul 35 , Secţiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

e) 
după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii; 
f) 
MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor 
diplomatice, atât în format fizic, cât şi electronic, scanate; 
La data de 13-05-2020 Litera f) din Articolul 35 , Secţiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

g) 
dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţi-
ile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acesto-
ra de către MEN; 
h) 
dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de 
învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimenta-
re. 
La data de 13-05-2020 Litera h) din Articolul 35 , Secţiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 
8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

Articolul 36 
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Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani, cu excepţia doctoratu-
lui în învăţământul superior medical uman, medical veterinar şi farmaceutic, care are o durată de 4 ani 
şi se încheie cu susţinerea publică a tezei şi dobândirea titlului de doctor. 

Secţiunea a 8-a 
Mobilitate academică internă definitivă 

Articolul 37 

(1) 
Mobilitatea academică internă definitivă se realizează conform prevederilor legale în vigoare, cu accep-
tul instituţiilor de învăţământ superior acreditate de provenienţă, respectiv primitoare şi cu acordul MEC, 
prin eliberarea unei noi scrisori de acceptare la studii. 
La data de 13-05-2020 Alineatul (1) din Articolul 37 , Secţiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificat de Punc-
tul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 
mai 2020 

(2) 
Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de studii, după satis-
facerea tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ. Înmatricularea se realizează odată cu 
începerea noului an universitar. 
(3) 
Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu condiţia respectării capacităţii de şcolarizare. 
(4) 
Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului 
an de studii, la aceeaşi specializare. 
(5) 
Mobilitatea academică internă definitivă este condiţionată de obţinerea scrisorii de acceptare la studii. 
Articolul 38 
Dosarul de mobilitate academică internă definitivă trebuie să conţină următoarele: 
a) 
copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
b) 
copie de pe paşaport; 
c) 
copie de pe permisul de şedere; 
d) 
Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate 
rubricile, în două exemplare; 
e) 
foile matricole/situaţiile şcolare - copii conforme cu originalul; 
f) 
atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, con-
form art. 5 şi 6; 
g) 
procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscrişi candidaţii 
şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compara-
rea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticităţii docu-
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mentelor prezentate revine instituţiei de învăţământ, prin corespondenţă directă cu instituţiile de în-
văţământ emitente ale actelor de studii. 

Capitolul III 
Înmatricularea la studii 

Articolul 39 

Înmatricularea la studii universitare este condiţionată de promovarea examenului/concursului de ad-
mitere şi de obţinerea scrisorii de acceptare la studii eliberate de MEN. 

Articolul 40 

Înmatricularea la studii universitare în învăţământul de artă, sportiv şi de arhitectură este condiţionată 
şi de promovarea testelor de aptitudini specifice. 

Articolul 41 

Înmatricularea cetăţenilor străini se va realiza prin decizie a rectorului, conform calendarului stabilit 
de instituţia de învăţământ superior primitoare, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Articolul 42 

(1) 
La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele de studii şi de identitate din dosarul de candi-
datură, în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop 
"studii". 
(2) 
Documentele de studii originale emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga 
trebuie să fie vizate de autorităţile competente din ţările emitente cu Apostila de la Haga. 
(3) 
Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la 
Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi de ambasada/ofici-
ul consular al României din ţara respectivă. 
Articolul 43 

La înmatriculare, instituţiile de învăţământ superior vor înscrie în documentele şcolare numele 
cetăţenilor străini conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe documentele eliberate 
la finalizarea studiilor (diplomă, suplimentul diplomei). 

Articolul 44 

Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia încheierii contractelor de studii între studenţii înma-
triculaţi şi rectorul universităţii, conform prevederilor legale în vigoare. 

Articolul 45 

După înmatriculare, cetăţenii străini sunt înscrişi în registrul matricol cu un număr unic valabil pentru 
întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi. 

Capitolul IV 
Dispoziţii finale 

Articolul 46 
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Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în Or-
donanţa Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. 
Articolul 47 

(1) 
Instituţiile de învăţământ superior care doresc să şcolarizeze cetăţeni străini vor transmite MEN locurile 
puse la dispoziţia acestora, cu încadrarea în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform 
reglementărilor în vigoare; 
(2) 
Dosarele în format electronic ale candidaţilor se transmit la MEC în vederea emiterii scrisorii de ac-
ceptare în conformitate cu calendarul de admitere stabilit de conducerea universităţii primitoare. Copia 
electronică a dosarului va fi pusă la dispoziţia MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de 
instituţiile de învăţământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil. 
La data de 13-05-2020 Alineatul (2) din Articolul 47 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I 
din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 

(3) 
Înmatricularea studenţilor străini se realizează conform calendarului stabilit prin hotărârea senatului uni-
versităţii primitoare. Calendarul de înmatriculare se transmite la MEN spre informare. 
Articolul 48 

Cetăţenii străini care dobândesc cetăţenia română pot ocupa un loc de studii finanţat de la bugetul de 
stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de senatul universităţii pentru cetăţenii români, cu 
condiţia promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal stabilită, conform regle-
mentărilor proprii fiecărei universităţi. 

Articolul 49 

Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituţia de învăţământ superior pentru care a fost 
emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă şi pentru ciclul universitar respectiv. Orice 
schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare iniţială, va fi 
reglementată, la solicitarea instituţiei de învăţământ implicate, prin emiterea de către MEN a unei noi 
scrisori de acceptare. 

Articolul 50 

Înmatricularea la studii, mobilitatea academică, temporară sau definitivă, schimbarea domeniului de 
studii şi reînmatricularea se realizează exclusiv cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Articolul 51 
Cetăţenii străini au următoarele obligaţii: 
a) 
să respecte Constituţia României şi legile statului român; 
b) 
să respecte regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ superi-
or acreditate în care îşi desfăşoară activitatea; 
c) 
să respecte prevederile prezentei metodologii. 

Anexa nr. 1 
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la metodologie 
Abrogată 

Anexa nr. 1 
la metodologie 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. 
LISTA 

diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru înscrierea cetăţe-
nilor străini la studii universitare de licenţă 

La data de 13-05-2020 Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 
24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 

Anexa nr. 2 
la metodologie 

Abrogată 
Anexa nr. 2 

la metodologie 
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. 

La data de 13-05-2020 Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 
24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 
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