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MINISTERUL E.DUCAŢIEI NAŢIONALE 
ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 

CABINET MINISTRU 

privind aprobarea Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor striini in 
unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular 

acreditate, in anul şcolar/universitar 2016 - 2017 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completăriJc: 
ulterioare, 

În baza Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completăr;_:_e 
ulterioare şi a OMENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de 
înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016~2017, 

Având în vedere OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu completările :i 
modificările ulterioare şi O.G. nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor ~t: 
şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu s·.:nt 
me~bre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi 
din Confederatia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11201 O, 

În temeiul HG nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice, 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
emite prezentul ordin: 

Art. 1. Se aprobă Metodologia de primire Ia studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de 
învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în a,:..ul 
şcolar/universitar 2016-2017, cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin. 

Art. 2. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, Direcţia Generală Învăţăm §nt 
Preuniversitar, Direcţia Generală Învăţământ Superior şi Direcţia Generală Buget-Finanţe vor duce !a 
îndeplinire prevederile prezentului Ordin. 

Art. 3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I. 

Bocur~ti , 
Nr.:?~ ?-~ 1 .2b. os-. .l o!G 
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Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de 
învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular 

acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017 

Art. 1 

CAPITOLUL 1 
DISPOZIŢII GENERALE 

Pentru scopul prezentei metodologii, cetăţenii străini sunt persoanele care nu au 
cetăţenie română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului 
Economic European sau al Confederatiei Elveţiene, precum nici cetăţenii care solicită 
sau au dobândit o formă de protecţie în România sau apatrizii a căror şedere pe 
teritoriul României este oficial recunoscută conform legii. 

Art. 2 
(1) Şcolarizarea în Romania 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, in învăţământul 
preuniversitar secundar superior, în învăţământul terţiar non-universitar şi în 
învăţământul superior de stat şi particular acreditat din România• 

(2) Locurile de studii prevăzute la alin.1 se ocupă in limita capacităţii de şcolarizare 'in 
conformitate cu procedura de admitere a fiecărei instituţii de învăţământ. 

(3) Şcolarizarea în Romania 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. 

Secţiunea 1 
Studii în limba română 

Art. 3 

CAPITOLUL 11 
ADMITEREA lA STUDII 

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

Art. 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)/Ins ectoratul 
Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB). \ .,1M-~ ·r:L'!.t:t.<·,., . . 

(2) Durata cursului de iniţiere în limba română este de 1 an şcolar. 
1 
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Art 5 {.. fo) ~- ; ' ./ ' ' ; 

(1) 'cetăţenii străini pot fi înscrişi la studii universitare în limba romk~~~P~· .a-~~9 {.~jr~a 
anului pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele ~Şq'es~_re __ d~-:._ lfmba 
română la nivel B 2. ' ·. / :. -.. · -... ·~ . 



(2) Durata anului pregătitor pentru studii universitare de licenţă este de 1 an universitar, 
iar pentru studii universitare de masterat, doctorat şi învăţământ postuniversitar 
inclusiv in domeniul sănătate este de cel puţin 6 luni. 

(3) Instituţiile de Tnvăţământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor 
pentru Tnvăţarea limbii române sunt prevăzute in Anexa 1, parte integrantă a 
prezentei Metodologii. 

Art. 6 

Sunt exceptate de la obligatia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de iniţiere, 
respectiv a anului pregătitor, la inscrierea la programe de studii cu predare in limba 
română, următoarele categorii de persoane: 

a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, 
situaţii şcolare atestând cel putin patru ani de studii consecutivi urmaţi, in limba 
română, intr-o unitate şcolară din sistemul naţional din România; 

b) care, in vederea înscrierii in învăţământul preuniversitar, participă la sesiunea de 
evaluare a competenţelor lingvistice conform reglementărilor legale in vigoare; 

c) care, in vederea inscrierii în învăţământul universitar, promovează testul de 
limba română, in urma examinării de către o comisie de specialitate formată din 
cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector; examinarea poate fi 
făcută în instituţia de învăţământ superior la care candidatul doreşte să studiez·:~. 
dacă această instituţie de învăţământ superior desfăşoară o 
specializare/program de studii de limba şi literatura română autorizat provizoriu 
sau acreditat sau în cadrul altei instituţii de învăţământ superior acreditate care 
desfăşoară o astfel de specializare/program de studii. Tn urma acestei examinări 
se va elibera un Certificat de competenţă lingvistică; 

d) care, in vederea înscrierii in învăţământul universitar, prezintă Certificate sau 
Atestate de competenţă lingvistică nivel minim B2, după caz, eliberate de 
Institutul Limbii Române. 

Secţiunea a 2 -a 
Studii în limbi străine 

Art. 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 instituţie de învăţământ preuniversitar, 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 

,"",_. .,...,.&=c ... 

h)~IU '; :•·~, , 
.Art 8 / .,:-.'~'.i:."· .. . / . :...' · .. :-\ "-:.· ~ 
Pot fi înscrişi in învăţământul preuniversitar din România elevii străini t«*~-~ ,-~---. ___ ... ~_~:. "; 

j -· ., 1 • --· .. _ . 
a) au documente care atestă cetăţenia statului respectiv; ;~- ~ ~~ v' . · :· ~ · ~· .. ·': 
b) a~ un.~l dintre pări~ţi, tutori s~u susţinăt_ori leg~li-~nc~draţi în A r,'~\~i l:i:: Y.l~~Jo~_rele 

s1tuaţn: este repatnat; are pnn căsătone dom1c1hul m Romama;,-:~~te po;esorul 
unui permis de şedere în România; desfăşoară, în conformitate: 9q·~p,reV.eoerile 
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