ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE OBȚINEREA BURSELOR ALOCATE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
ÎN SISTEMUL DE ÎNVAȚĂMÂNT DE STAT DIN ROMÂNIA

I. CHESTIUNI GENERALE
1. Cine sunt „românii de pretutindeni”?
În conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din categoria românilor de
pretutindeni fac parte:
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, macedoromâni, 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.
2. Cum pot să certific că îmi asum identitatea culturală română?
Documentul solicitat este o declarație pe proprie răspundere, bazată pe voința liber exprimată a
solicitantului, privind asumarea de către aceasta/acesta a identității culturale române (autentificat
de misiunea diplomatică a României în statul de origine, fie de Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni), în conformitate cu legislația în vigoare.
Formularul declarației se regăsește aici.
3. Ce tipuri de burse sunt oferite de Guvernul României în instituțiile de învățământ superior
finanțate de la bugetul de stat?
În învățământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să
funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia
de:
a) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a
universităților de stat din România. Studiile se vor derula exclusiv în limba română.
b) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a
universităților de stat din România. Studiile se vor derula exclusiv în limba română.
4. Pot să urmez anul pregătitor de limbă română?
Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de
licență, masterat și doctorat pot alege să frecventeze anul pregătitor de limba română, care este
organizat în diverse universități, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
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5. Ce instituții de învățământ superior organizează anul pregătitor de limbă română?
Pentru anul universitar 2017-2018, instituţiile de învăţământ superior organizatoare a anului
pregătitor de limba română, sunt cuprinse în Anexa nr. 1.
6. Cum pot să demonstrez cunoștințele de limbă română dobândite în contexte non-formale
sau informale?
Românii de pretutindeni care au dobândit competențe de limba română în contexte non-formale
sau informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare.
7. Unde poate fi organizată această evaluare?
Evaluarea și atestarea pot fi organizate, în baza unor procedure transparente, fie în cadrul
instituției de învățământ superior care organizează anul pregătitor de limbă română pentru
studenții străini, fie în străinătate, prin lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii
Române sau prin Institutul Cultural Român.
8. Care este nivelul minim de cunoaștere a limbii române?
B1.
9. Cine este exceptat de la prezentarea rezultatelor evaluării competențelor de limbă română?
Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării
competențelor de limbă română: persoanele care prezintă acte 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 patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o
unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau din străinătate, precum și
certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de Institutul Limbii
Române.

2

