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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. Prezenta metodologie reglementează modul de şcolarizare a românilor
de pretutindeni la Universitatea Spiru Haret, în conformitate cu prevederile Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului
comun al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3870/2015 şi al ministrului
afacerilor externe nr. 921/2015, privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a
românilor de pretutindeni în anul universitar 2015-2016.
Art. 2. (1) Prezenta Metodologie se adresează românilor de pretutindeni, care
au domiciliul stabil în străinătate.
(2) Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 689/1994, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale 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, cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc,
care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt
apelaţi (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români,
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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), denumite în continuare români de pretutindeni;
b) românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii
acestora;
c) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
Art. 3. (1) La Universitatea Spiru Haret, românii de pretutindeni pot studia în
aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, în conformitate cu prevederile legale şi cu
achitarea taxelor stabilite de Consiliul de administraţie şi aprobate de Senatul
universitar.
(2) Conform prevederilor legale, organizarea studiilor universitare la
Universitatea Spiru Haret este următoarea:
- ciclul I – studii universitare de licenţă;
- ciclul II – studii universitare de masterat.

CAPITOLUL II
Admiterea românilor de pretutindeni la studii de licenţă şi
la studii de masterat
Art. 4. (1) Se pot înscrie la studii universitare de licenţă – ciclul I, românii de
pretutindeni, absolvenţi de studii liceale din România, cu diplomă de bacalaureat sau
echivalentă, din Republica Moldova sau din alte state.
(2) Se pot înscrie la studii universitare de masterat – ciclul II la Universitatea
Spiru Haret, românii de pretutindeni, absolvenţi cu diplomă de licenţă din România,
un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb (AELS; EFTA), precum şi din state terţe cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, recunoscută de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor (CNRED).
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Art. 5. (1) Facultăţile vor aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi
documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la avizier şi pe pagina web proprie.
(2) Documentele necesare înscrierii la admitere a românilor de pretutindeni
sunt următoarele:
a) Copie legalizată după actul de naştere;
b) Copie după cartea de identitate, care atestă domiciliul stabil,
autentificată de ambasadele sau misiunile diplomatice ale României din ţara
respectivă;
c) Copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în
străinătate/de cetăţean străin – primele 3 pagini;
d) Susţinerea originii etnice române prin:
- adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 10/2008 art.1(2) lit.
(a) şi (b) legal constituite, SAU
- declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente oficiale
personale şi de familie (vizată de misiunile diplomatice ale României din ţările
respective), după caz, SAU
- dovada de origine etnică română – certificate de naştere, certificate de
căsătorie ale părinţilor/ rudelor până la gradul IV (xerocopie), vizate de misiunile
diplomatice ale României din ţările respective;
e) Adeverinţă medicală tip legalizată, tradusa in limba română sau într-o
limbă de circulaţie internaţională;
f) O fotografie ¾ care se aplică pe cerere;
g) Copiile actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel – vizate
de misiunile diplomatice

ale

României

din: Albania, Bulgaria, R. Macedonia,

Ungaria, Ucraina şi Serbia / legalizate de ministerele de resort din ţara de domiciliu a
candidaţilor (pentru cetăţenii de origine etnică română cu domiciliul stabil în
străinătate);
h) Traduceri în limba română/ într-o limbă de circulaţie internaţională,
legalizate, după: diploma/ certificat/ adeverinţă de absolvire, însoţite de anexe/ foaia
matricolă/ adeverinţă de studii parţiale (incompletă).
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(3) Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru
candidaţii respectivi.
(4) Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare.
(5) Universitatea Spiru Haret transmite la MECS – Direcţia Generală Relaţii
Internaţionale şi Afaceri Europene (DGRIAE) dosarele candidaţilor declaraţi admişi,
în sesiunile legal organizate, în vederea emiterii aprobării de înmatriculare. Dosarele
candidaţilor declaraţi admişi se transmit în termen de 10 zile de la finalizarea sesiunii
de admitere.
(6) MECS eliberează, după caz, aprobarea de înmatriculare, pe care o
transmite Universităţii Spiru Haret.

CAPITOLUL III
Asigurarea cunoaşterii limbii române
Art. 6. Pentru admiterea în învăţământul superior, candidaţii fac dovada
cunoaşterii limbii române prin:
a) certificat de absolvire a anului pregătitor la una dintre instituţiile de
învăţământ superior abilitate;
b) dovada că au studiat cel puţin 4 ani în limba română;
c) promovarea testului de limbă română, organizat la una dintre instituţiile
de învăţământ superior abilitate;
d) certificat de competenţă lingvistică, eliberat de instituţii abilitate de
MECS.
Art. 7. (1) Pentru învăţarea limbii române, românii de pretutindeni, înscrişi la
studii universitare de licenţă la Universitatea Spiru Haret, pot urma „Anul Pregătitor”
la instituţiile de învăţământ superior abilitate în acest sens.
(2) În vederea înmatriculării la Universitatea Spiru Haret, candidaţii au
obligaţia de a prezenta, în original, „Certificatul de absolvire a anului pregătitor”.
Art. 8. În caz de nepromovare a testului de limbă română, candidatul îşi pierde
locul de studii.
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CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 9. (1) Românii de pretutindeni au următoarele obligaţii:
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
b) să respecte Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor
înscrişi la Universitatea Spiru Haret.
Art. 10. Candidaţii declaraţi admişi într-unul din ciclurile de studii
universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie, cu
condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii
români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate de conducerea universităţii, precum
şi cele care au avizul Senatului universitar.
Art. 11. (1) În cazul în care în primul an de studii există trunchi comun de
materii, candidaţii pot opta pentru schimbarea domeniului de licenţă, dar numai în
cadrul aceluiaşi domeniu fundamental de ierarhizare, la care au fost admişi iniţial.
(2) Candidaţii pentru studii universitare de licenţă, care iniţial au fost admişi
la un program de studii şi se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de
studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul
nepromovării noului concurs de admitere, aceştia îşi pot continua studiile în baza
aprobării anterioare.
Art. 12. Candidaţii din statele membre ale Uniunii Europene (UE) şi
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA) vor prezenta la înscrierea în
instituţiile de învăţământ superior şi/sau centrele de an pregătitor, atât actele originale
şi copiile traduse şi legalizate ale acestora, cât şi formularul E106, în vederea obţinerii
permisului de şedere în România.
Art. 13. Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului
Universităţii Spiru Haret din 17.06.2015.
Rector,
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea
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