
 

 
 
 
 
 
 

PROCEDURA 
 

de școlarizare în Universitatea Politehnica Timișoara, ciclul LICENȚĂ, 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, 

 

începând cu anul universitar 2017-2018 
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Articolul 1 
Prezenta procedură s-a întocmit în baza prevederilor OMEN nr.3900/16.05.2017 privind aprobarea 
metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior 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, începând cu anul universitar 2017-2018. 
 
Articolul 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 
Procedura de admitere include următoarele etape: 
 

a) Oferta locurilor de studii alocate se publică pe site-ul instituțiilor de învățământ superior la 
adresa: http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2017---licenta_618_ro.html 
 

b) Dosarul de candidatură poate fi transmis în perioada stabilită de instituțiile de învățământ 
superior, în conformitate cu procedurile stabilite de acestea. Aceste modalități pot fi:   
- electronic la următoarele adrese de e-mail: cosmin.musat@upt.ro; admitere@upt.ro; 
- direct la sediul instituției de învățământ superior;  

 
c) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform următoarelor criterii:  

- la facultățile cu concurs pe bază de dosar: media de admitere este formată din nota 
obținută de candidat la examenul de bacalaureat; 
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- la facultățile care organizează proba de concurs (Facultatea de Arhitectură, 
Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologii Informaționale): candidații români de pretutindeni nu 
susțin proba, fiind luată în considerare nota obținută la examenul de bacalaureat. 

 
 

 
 

d) 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 în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor 

cu românii de pretutindeni; 

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

celelalte documente, de identitate, medicale sau de altă factură. 
 
Articolul 4 
Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației Naționale-Direcția 
Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare 
pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.  
MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare. 
 

Articolul 5 
Prezenta procedură a fost aprobată în sedința Consiliului de Administrație al UPT în data de 11.07.2017. 
 



 
 

Anexă la Procedură 

CALENDARUL ADMITERII 

  

 



  


