
Aspecte relevante privind școlarizarea 

cetățenilor străini în România pentru anul 

universitar 2017-2018



Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) va

lansa spre consultare, în cursul lunii decembrie 2016:

Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor

străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile

de învățământ superior de stat și particular acreditate, în

anul școlar/universitar 2017 – 2018.

Metodologia de școlarizare a cetățenilor din state terțe UE



Locurile de studii pot fi ocupate de către cetățeni străini, în

limita capacității de școlarizare, în conformitate cu Metodologia

emisă de MENCS și cu procedura de admitere a fiecărei instituții

de învățământ superior.

Procedura de desfășurare a admiterii la studii a cetățenilor 

străini
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Scrisoarea de acceptare este valabilă:

• doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost

emisă

• începând cu anul universitar pentru care a fost emisă

• pentru ciclul universitar respectiv.

Precizări suplimentare (1)



• Aplicarea prevederilor Anexei Metodologiei emise de MENCS care

listează tipul de diplome și/sau punctajul minim acceptat este

obligatorie.

• Înmatricularea la studii poate fi realizată numai după primirea

Scrisorii de acceptare la studii și a vizei de studii în

România, prin prezentarea dosarului complet la universitatea

primitoare (inclusiv diploma finală, pentru candidații absolvenți

de studii liceale în anul în curs și copia vizei de studii emise de

ambasadele și consulatele României).

Precizări suplimentare (2)



MENCS, Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General

pentru Imigrări și Ministerul Afacerilor Externe vor încheia un nou

Protocol de cooperare în vederea gestionării aspectelor legate

de șederea pe teritoriul României a cetățenilor din state terțe

aflați la studii în România.

Noutăți pentru anul universitar 2017-2018 (1)



În vederea aplicării prevederilor noului protocol, MENCS solicită
sprijinul universităților, îndeosebi prin menținerea unui dialog constant
cu formațiunile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne -
Inspectoratul General pentru Imigrări, în a căror rază de competentă
funcționează, privind:
• datele de identificare ale studenților străini cărora le-au fost

eliberate scrisori de acceptare la studii, dar care nu s-au prezentat
pentru înscriere până la data limită stabilită,

• situația studenților străini declarați nepromovați, exmatriculați
sau retrași de la studii,

• selectarea cetățenilor din state cu potențial migrator ridicat, în
vederea continuării studiilor în România.

Noutăți pentru anul universitar 2017-2018 (2)



MENCS are în vedere realizarea, prin intermediul programului

guvernamental GovITHub, a unei platforme online care să

faciliteze procedura de comunicare între instituțiile de

învățământ superior și MENCS privind dosarele de candidatură ale

cetățenilor străini și scrisoarea de acceptare la studii.

Noutăți pentru anul universitar 2017-2018 (3)


