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1. SCOP
Scopul prezentei metodologii este de a descrie modul de organizare şi desfăşurare a concursului de
admitere la Anul pregătitor de limba română a candidaților români de pretutindeni – în cadrul
Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta metodologie se aplică în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, în sesiunea de
admitere septembrie 2021, la Anul pregătitor de limba română a candidaților români de pretutindeni,
în anul universitar 2021-2022.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
3.2. OMEN nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea Metodologieia de şcolarizare a românilor de
pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de
şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu
anul universitar 2017-2018.
3.3. OMEN nr. 4294/29.06.2017 privind aprobarea procedurii de şcolarizare a românilor de
pretutindeni în învăţământul preuniversitar şi superior de stat şi particular acreditat din România, pe
locuri cu taxă în lei, începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018.
3.4. OMEN nr. 4107/06.07.2018 privind scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a
dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de imbă română, de susținere a
concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini a candidaților la bursele
oferite de statul român.
3.5. Adresa nr. 711/03.06.2020 MEC – Clarificări privind implementarea Metodologiei de școlarizare
a românilor de pretutindeni în învățământul 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, în contextul epidemiologic actual.
3.5. Metodologia de admitere a candidaților români de pretutindeni la studii universitare de licenţă şi
masterat, începând cu anul universitar 2021‐2022, la Universitatea „Ovidius” din Constanţa
3.6. HG nr. 477 / 2021 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar
de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2021-2022.
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Abrevierea
ME
ME‐DGRIAE
OMEN
UOC
RP
CARP

Termenul Abreviat
Ministerul Educaţiei
Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, din cadrul ME
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Români de pretutindeni
Comisia de admitere pentru românii de pretutindeni, din cadrul UOC
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
Art. 1
(1) Procesul de admitere pentru Anul pregătitor de limba română se va desfășura centralizat la nivelul
universității, de către Comisia de admitere pentru românii de pretutindeni (CARP).
(2) CARP va desfășura întregul proces de admitere a candidaților români de pretutindeni, de la
înscriere, până la înmatriculare, inclusiv.
(3) Înscrierea candidaților se va desfășura exclusiv online (Anexa 1), pentru toți românii de
pretutindeni, pe plaftorma UOC (https://admitere.univ-ovidius.ro/), secțiunea Români de
pretutindeni.
(4) Candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, a taxelor de procesare
a dosarelor, precum și a taxelor de înmatriculare.
(5) Concursul de admitere pentru Anul pregătitor de limba română se desfășoară pe bază de concurs
de dosare.
Art. 2.
(1) Românii de pretutindeni care nu cunosc limba română pot urma anul pregătitor de limba română
fie prin concurs de admitere la studii universitare, fie prin concurs de admitere la Anul pregătitor de
limba română (Secțiunea I – Admiterea în Anul pregătitor de limba română), în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
SECŢIUNEA I – Admiterea la Anul pregătitor de limba română
Art. 3
(1) Numărul de locuri alocate pentru candidații români de pretutindeni se publică pe site-ul UOC.
(2) Înscrierea candidaților – depunerea dosarelor de înscriere
a) Depunerea/transmiterea dosarului de înscriere se face exclusiv online, pe site-ul UOC
https://admitere.univ-ovidius.ro/, la secțiunea Români de pretutindeni (Anexa 1 – Depunerea
dosarelor de înscriere);
b) Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specificate în Anexa 2 – Lista actelor
necesare şi Acordul privind prelucrarea datelor personale (Anexa 4);
c) Dosarele candidaţilor sunt verificate de către CARP;
d) După evaluarea dosarelor de înscriere se face selecţia candidaţilor eligibili;
e) Se consideră eligibili candidații care depun toate documentele la dosarul de înscriere, în
conformitate cu Anexa 2;
f) Candidații care nu respectă cerințele din Anexa 2 cu privire la documentele care trebuie depuse
la dosar, nu se vor putea înscrie pentru a participa la concursul de admitere din sesiunea
curentă.
(3) Medie de admitere și ierarhizare
a) Media de admitere este media examenului de bacalaureat (sau echivalent cu aceasta);
b) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe locurile
alocate (Anexa 3c – Cerere de înscriere An pregătitor de limba română 2021);
c) În cazul mediilor egale de admitere pe ultimul loc, criteriul de departajare este media anilor de
studii de liceu (sau echivalent cu aceasta).
(4) Rezultate concurs de admitere
a) Rezultatul concursului de admitere se va afişa pe site‐ul UOC https://admitere.univovidius.ro/, la secțiunea Români de pretutindeni.
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b) Candidații declaraţi admişi care nu confirmă locul ocupat prin concurs și nu își fac
înmatricularea în 48 de ore, pierd locul obținut prin concurs.
(5) Înmatriculare
a) Candidații declarați admiși trebuie să completeze și să transmită Formularul de confirmare a
locului de studii ocupat prin concurs (Anexa 7) și să își facă înmatricularea (cu documentele
prevăzute la lit. d) în termen de 48 de ore de la afișarea Rezultatului concursului de admitere,
conform calendarului de admitere, la CARP. În caz contrar, își pierd locul obținut prin concurs.
b) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se
poate face on-line, prin transmiterea documentelor prevăzute la al 5, lit. d) la CARP. Ulterior,
acești candidați au obligația de a depune documentele prevăzute la al. 5, lit. d) la secretariatul
Facultății de Litere, la termenul prevăzut de facultate. În caz contrar ei vor fi declarați respinși
și își vor pierde locul obținut în urma Concursului de admitere.
c) Pentru înmatricularea on-line, numărul contractului de studii este dat de CARP în Registrul
unic de înmatriculare CARP, urmând ca la depunerea documentelor în original, contractul de
studii să fie înregistrat la Facultatea de Litere, în Registrul de contracte de studii al programului
unde se realizează înmatriculează.
d) Înmatricularea on-line a candidaților declarați admiși la Anul pregătitor de limba română a
candidaților români de pretutindeni se face la CARP și constă în:
- completarea Anexei 7 (formular de confirmare a locului de studii);
- completarea cererii de înmatriculare;
- completarea contractului de studii;
- dovada achitării a min. 25% din taxa de școlarizare (Anexa 9), conform prevederilor
contractului de studii – pentru candidații declarați admiși pe loc cu taxă în lei;
- depunerea actelor de studii în original, conform Anexei 2.
(6) Finalizarea concursului de admitere
a) La finalul sesiunii Concursului de admitere, CARP va transmite către ME‐DGRIAE Lista
candidaților admiși și înmatriculați, precum și dosarele acestora, în vederea emiterii
aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare candidat admis (student).
b) La finalul sesiunii Concursului de admitere, CARP va transmite către Facultatea de Litere
Rezultatul final al concursului de admitere și dosarele candidaţilor admişi şi înmatriculaţi,
inclusiv aprobările de școlarizare.
SECŢIUNEA II – Dispoziţii finale
Art. 4
(1) Calendarul concursului de admitere se afișează pe site-ul UOC.
(2) În cazul în care există cereri, UOC poate solicita ME suplimentarea locurilor alocate RP.
Art. 5
(1) Românii de pretutindeni înmatriculaţi la studii în România au următoarele obligaţii:
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
b) să respecte regulamentele UOC;
c) să respecte prevederile prezentei metodologii;
d) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, în vederea obţinerii permisului de şedere în România pe toată perioada studiilor.
(2) În cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi la propunerea UOC, ME poate
retrage finanţarea pentru persoana în cauză.
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Art. 6
Facilități care se oferă studenților români de pretutindeni:
a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba română şi bursă
lunară, după caz;
b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis
şi bursă lunară, după caz;
c) finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul ME, în limita
subvenţiei alocate;
d) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial
endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;
e) transport în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români, conform prevederilor legale în
vigoare.
Art. 7
Pe parcursul derulării sesiunii de admitere, Comisia Centrală de Admitere decide în exclusivitate
referitor la toate problemele apărute, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 8
Prezenta metodologie poate fi revizuită, în funcție de reglementările legislative ulterioare aprobării.
Art. 9
Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie:
Anexa 1 – Depunerea dosarelor înscriere;
Anexa 2 – Lista actelor necesare pentru înscriere;
Anexa 3c – Cerere de înscriere pentru Anul pregătitor de limba română;
Anexa 4 – Declarație RGDP;
Anexa 5 – Declarație privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și
cele originale;
Anexa 6 – Declarație privind apartenența la identitatea culturală română;
Anexa 7 – Formular de confirmare a locului de studii;
Anexa 8 – Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor de limbă
română.

Prezenta metodologie a fost adoptată în ședința Consiliului de Administrație prin HCA nr.
918/29.07.2021 și aprobată în ședința Senatului Universității „Ovidius” din Constanța prin HS nr.
622/29.07.2021.

Președintele Senatului Universității „Ovidius” din Constanța
Prof.univ.dr.habil. Diane Paula Corina VANCEA

5

