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MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII  

 

         Aprobată în ședința Senatului 

        din data _________________ 

 

 

METODOLOGIA PROPRIE 

de admitere la studiile universitare de masterat a românilor de pretutindeni 

la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, 

pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, 

respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 

pentru anul universitar 2021-2022 

 

  

DISPOZIŢII GENERALE 

Articolul 1 

Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat a românilor 

de pretutindeni la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, pe locuri de 

studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar 

fără bursă, se face în conformitate cu: 

 prevederile Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul M.E.N nr. 3900 din 16 mai 2017 privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a 

românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de 

studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de 

şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de 
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şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe 

locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de 

şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018 

 Adresa MEN nr. 294/GP/12.07.2017 privind scutirea de taxe a românilor de pretutindeni. 

 

Articolul 2 

(1)Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de 

studii de licență acreditate.  

(2) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română 

și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor 

României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, 

cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-

români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, 

vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu 

cele de mai sus; 

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și 

cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate. 

 

Articolul 3 

În baza prezentei Metodologii, la programele de studii cu predare exclusiv în limba română, românii 

de pretutindeni pot beneficia de: 

(1) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a 

Universității noastre, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, 

conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate 

conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii 

Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României; 

(2) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a 

Universității noastre, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, 

conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate 

conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii 

Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României. 

 

Articolul 4 

(1) Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte 

nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim 

B2), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi 

atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior 

acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în 

străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul 

Cultural Român. 

(2) 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 
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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 4 ani de studii consecutivi urmați în 

limba română (gimnaziu și/sau liceu și/sau facultate), 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. 

Articolul 5 

(1) Dosarele de candidatură ale românilor de pretutindeni pe locuri de studii fără plată taxelor de 

școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, la Universitatea 

de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, sunt evaluate de către Comisia de admitere 

constituită la nivelul Universității pentru studiile universitare de master. 

(2) Evaluarea candidaților se face pe baza dosarului întocmit în conformitate cu prezenta 

metodologie și în baza criteriilor stabilite.   

(3) În urma evaluării dosarelor, se va realiza ierarhia candidaților pe programe de master. În 

cazul egalității de punctaj final pentru doi sau mai mulți candidați la aceleași program de studiu, nota 

de la examenul de licență devine criteriu de departajare. 

(4) Eventualele contestații vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor, 

constituită la nivelul Universității pentru admiterea la programele de master. 

(5) Numărul de locuri scoase la concurs este în conformitate cu capacitatea de școlarizare 

aprobată de ARACIS și cifra de școlarizare aprobată prin ordinul Ministrului Educației şi Cercetării. 

(6) Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de master a 

românilor de pretutindeni, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, 

fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. 

Popa” din Iași va fi stabilit prin decizia Rectorului, după aprobarea Consiliului de Administrație. 

(7) Nu se acceptă completări ale dosarelor de candidatură, după încheierea perioadei de înscriere 

la concurs. 

 

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER A ROMÂNILOR DE 

PRETUTINDENI 

 

Articolul 6.  

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv on-line, accesând platforma dedicată 

concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro conform calendarului Concursului de 

admitere la programele de master.  

Actele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse în copie, on-line (scanate), în secțiuni 

specifice din platforma dedicată concursului de admitere: 

a) Cerere de înscriere (Anexa 1- reprezentând Anexa 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017) – 1 exemplar; 

b) Copia certificatului de naștere – 1 exemplar; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3 pagini –1 exemplar; 

d) Copia certificatului de căsătorie, după caz – 1 exemplar; 

e) Copia diplomei de Bacalaureat – 1 exemplar; 

f) Copia diplomei de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului 

curent) de promovare a examenului de licență– 1 exemplar; 

g) Copia suplimentului la diploma de licență –  1 exemplar 

http://www.umfiasi.ro/
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h) Copie după Declarația pe proprie răspundere că nu dețin carte de identitate românească (copie 

legalizată la notariat) – 1 exemplar (Anexa 2); 

i) Copie după Declarația pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, prin care își asumă 

identitatea culturală română. Această declarație se completează la sediul misiunilor diplomatice ale 

României din statele de reședință ale candidaților, cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relația 

cu Românii de Pretutindeni, conform prevederilor art. 6, alin 2 din Legea nr. 299/2007, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. Modelul declarației și modalitatea de certificare sunt 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din legea mai sus menționată (Anexa 3) – 1 exemplar; 

j) Copie după certificatul de competență lingvistică nivel B2 – 1 exemplar; 

k) Copie după adeverința medicală de la medicul de familie, specificându-se faptul că respectivul 

candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta 

adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod 

expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de 

orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea 

acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare.  

l) 3 fotografii în format digital dimensiunea 3/4 cm. 

m) Consimţământ înscriere admitere români de pretutindeni – 1 exemplar. 

 

Articolul 7. 

Procedura de admitere include următoarele etape: 

a) Oferta locurilor de studii alocate precum și Metodologia de admitere se publică pe site-ul 

Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (secțiunea Masterate).   

b) Dosarul electronic de candidatură se transmite în perioada de înscriere, se încarcă pe platforma 

Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași la secțiunea mastere sau la 

Ministerul Educației şi Cercetării, la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro, dosarul fiind redirecționat 

către U.M.F. "Grigore T.Popa" din Iași.  

c) Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum urmează:  

 pentru absolvenții din Republica Moldova, programele de studii și diplomele pot fi 

verificate accesând pagina de web: http://www.anacip.md,  

 pentru celelalte țări diplomele de licență pot fi accesate site-urile: http://www.enic-

naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă și apoi Recognised 

higher education institutions, respectiv 

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde 

există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.  

În cazul în care Universitatea va întâmpina dificultăți în procesul de evaluare a dosarelor, poate 

transmite la MEC -DGRIAE, la adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format 

scanat, diplomele candidaților respectivi, în vederea obținerii aprobării de școlarizare. 

d) Dosarele vor fi evaluate de către comisia de evaluare, calculul mediei de admitere efectuându-se 

astfel:  

40 % - media examenului de licenţă  

60% - media anilor de studii de licență, ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere. 

e) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP și Ministerul Afacerilor 

Externe, denumit în continuare MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare 

http://www.anacip.md/
http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx
http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx
http://www.enic-naric.net/romania.aspx#anc07_41
http://www.enic-naric.net/romania.aspx#anc07_41
https://medc.edu.ro/owa/redir.aspx?C=jSCkFtxisEWNBJpNFyJPIQr0yN_Tq9MIQlbj28UhgnO5noZenY3ClaTTTuncihPNdKzJwNIcBug.&URL=http%3a%2f%2fcnred.edu.ro%2fimipqnet%2fdoku.php%3fid%3dlista_universitatilor_recunoscute
mailto:verificarediplomerop@edu.gov.ro
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în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de 

pretutindeni; 

f) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, prin prin e-mail la adresa 

admitere.master.etnici.romani@umfiasi.ro Departamentul Masterate; 

g) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte 

documente, solicitate de Universitate; 

h) Listele candidaților admiși vor fi înaintate de Universitate către Ministerul Educației şi Cercetării- 

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare M.E.C.-

D.G.R.I.A.E., în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în 

concordanță cu opțiunile acestora. MEC, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea 

emiterii aprobării de școlarizare. 

 

Articolul 8.  

Pentru toate documentele din dosarul de candidatură care nu sunt în limba română, engleză sau 

franceză, este obligatorie traducerea legalizată în limba română. 

 

DISPOZIȚII FINALE 

Orice modificare a normativelor privind admiterea la studii a românilor de pretutindeni în 

învățământul de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, 

respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, atrage după sine modificarea în concordanță 

a prezentei metodologii. 

 

 

                RECTOR,                                                                         

 

Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu                                                    

 

 

 

                             PRORECTOR,  

Prorectorat Studii Universitare Ciclul de Studii 

Învățământ Clinic și Masterat 

 

       Prof. Univ. Dr. Eusebiu Vlad Gorduza 

 

 

 

 

Avizat OFICIUL JURIDIC, 

 

Cons.jur.Vasilica Mirela Iacob 

 

 

 

mailto:admitere.master.etnici.romani@umfiasi.ro
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Întocmit, 
Gabriela Cuciureanu 
Ludmila Tănăsoiu 


