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ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE OBȚINEREA BURSELOR ALOCATE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

ÎN SISTEMUL DE ÎNVAȚĂMÂNT DE STAT DIN ROMÂNIA  

 

 

II. BURSE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

 

Pentru anul academic 2017-2018 a fost alocat un număr de locuri de studii fără plata taxelor 
școlarizare, dar cu bursă și un număr de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar 
fără bursă, pentru românii de pretutindeni. 

 

1. Ce documente trebuie să conțină dosarul de candidatură la studii în instituiții de învățământ 
superior de stat?  

 

a) Copia certificatului de naștere - tradusă în limba română, engleză sau franceză, după caz. 

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

optează candidatul - copie după primele 3 pagini;  

c) Copia certificatului de căsătorie, după caz – tradusă în limba română, engleză sau franceză, 

după caz;  

d) Declarația pe proprie răspundere, privind asumarea identității culturale române, 

autentificată fie de misiunea diplomatică a României în statul de origine, fie de Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni, conform Anexei 3 a metodologiei. 

e) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți 

anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – 

tradusă în limba română, engleză sau franceză, după caz.  

f) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite - traduse în limba română, engleză 
sau franceză, după caz;  

g) Copie recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații 
la admiterea în învățământul superior teologic, după caz - tradusă în limba română, engleză 
sau franceză, după caz;  

h) Alte documente solicitate de instituția de învățământ superior de stat, conform propriei 
metodologii de admitere, după caz.  

 

2. Care este procedura de selecție pentru acordarea burselor? 

 
a) Dosarul de candidatură se trimite, de către candidați, la universitatea/universitățile 

aleasă/alese de către aceștia.  

b) Admiterea candidaților din toate statele va fi realizată în baza unui concurs de dosare de 
candidatură, conform criteriilor stabilite de fiecare instituție de învățământ superior. 

 
c) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studii, prin trimiterea către 

respectiva universitate, a formularului din Anexa nr. 4 a metodologiei în vigoare, prin 
mijloacele comunicate de către fiecare universitate.  

d) Înscrierea poate fi condiționată de promovarea unor teste de aptitudini, organizate de 
instituția de învățământ superior, pentru învățământul de artă și sportive, după caz.  

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%20nr%20%204%20Confirmare%20loc%20studii.pdf

