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1. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile: 

 Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul MEN nr. 3855/26.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

scolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de 

învăţământ superior de stat şi particular  acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017; 

 Ordonanţei de Guvern nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de 

şcolarizare în valută a cetăţenilor străini din state terţe UE care studiază pe cont propriu în 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 2. Prezenta metodologie stabileşte cadrul general privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 

la programul de studii „Limba română pentru cetăţeni străini” pentru anul universitar 2016-2017. 

Art. 3. Programul de studii „Limba română pentru cetăţeni străini” se adresează cetăţenilor străini, 

absolvenţi ai învăţământului liceal, cu diplomă de finalizare a studiilor liceale – indiferent de profil, 

care doresc să învețe limba română ca limbă străină şi să urmeze cursurile programelor de studii 

universitare de licenţă  în cadrul facultăţilor Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”(UCDC). 

 

CAPITOLUL I . CONDIŢII DE ELIGIBILITATE ŞI CRITERII DE SELECŢIE 

 

Art. 4. Cetăţenii din afara spaţiului românesc care doresc să urmeze programul de studii „Limba 

română pentru cetăţeni străini”, la UCDC se supun următoarelor condiţii de eligibilitate: 

au documente care atestă cetăţenia statului de provenienţă şi care solicită înscrierea la studii în 

România, pe cont  propriu valutar; 

1. au acte de studii eliberate de instituţiile de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă; 

2. și-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta metodologie; 

3. au formulat o opţiune clară şi explicită pentru unul din programele de studii universitare de 

licenţă 

4. acreditate din cadrul U.C.D.C; 

5. au acceptul facultăţii din cadrul UCDC unde doresc să studieze un program de studii 

universitare de licenţă. 

Art. 5. Pentru admiterea cetăţenilor străini la programul de studii „Limba română pentru cetăţeni 

străini” se vor aplica următoarele criterii de selecţie: 

1. respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute  la art.4. media obținută la examenul de 

bacalaureat sau cea prevăzută în diplomă de finalizare a studiilor liceale (conform Centrului 

Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor, din cadrul Ministerului Educației 

Naționale ) 

2. capacitatea instituţională de şcolarizare a UCDC la programul de studii „Limba română 

pentru cetăţeni străini”; 

Art. 6. Criteriile de selecţie a candidaţilor pe motive de vârstă, naţionalitate, origine etnică, limbă, 

religie, sex, opinie , apartenenţă politică, avere sau de origine socială nu sunt admise. 

 

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ADMITERII 

 

Art. 7. Admiterea pentru programul de studii „Limba română pentru cetăţeni străini” se organizează 

de către Centrul de Studii Pregătitoare în Limba Română (CSPLR), care funcţionează în cadrul 

Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din UCDC. 

Art. 8. Perioada de depunere a dosarelor se publică pe pagina web a Universităţii şi a Centrului de 

Studii Pregătitoare de Limba Română (CSPLR). 

Art. 9. Admiterea la programul de studii „Limba română pentru cetăţeni străini” se face prin concurs. 



Acesta se organizează înainte de începerea anului universitar. 

Art. 10. Pentru organizarea și desfășurarea admiterii, fiecare candidat va achita o taxă de înscriere în 

cuantumul aprobat de Consiliul de Administrație al UCDC. 

Art. 11. Centrul de Studii Pregătitoare în Limba Română (CSPLR) va aduce la cunoștința 

candidaților condițiile și documentele necesare pentru înscriere prin afișarea pe pagina web proprie 

și la avizierul centrului. 

Art. 12. Cetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile programului de studii „Limba română 

pentru cetăţeni străini” vor transmite până la data stabilită, la sediul UCDC., Centrul de Studii 

Pregătitoare de Limba Română, un dosar de înscriere care va conţine următoarele documente: 

 

a. Declarație pe propria răspundere pentru veridicitatea actelor; 

b. Cerere pentru eliberarea avizului provizoriu în vederea înscrierii la admiterea la studii 

„Limba română pentru cetăţeni străini”; 

c. Atestat de recunoaştere a studiilor sau copie a cererii pentru recunoașterea studiilor în 

vederea admiterii la studii universitare de licență, pentru cetăţenii statelor membre ale UE, 

SEE și CE. Cetăţenii străini care doresc să îşi echivaleze diplomele de finalizare a 

studiilor liceale vor consulta pagina web a Centrului Național de Echivalare și Recunoaștere 

a Diplomelor, din cadrul Ministerului Educației Naționale 

 http://www.cnred.edu.ro/#echivalare-Bacalaureat ; 

d. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii pentru candidații străini din statele 

terțe UE; 

e. Diplomă  de bacalaureat/  diploma  de finalizare a  studiilor  liceale şi foaia  matricolă  

aferentă studiilor efectuate (situaţia şcolară): 

 în original vizată spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau 

apostilată Haga, împreună cu copia legalizată şi traducerea legalizată în limba 

română, pentru candidații străini din statele terțe UE; 

 în original, împreună cu copia legalizată şi traducerea legalizată în limba română, 

pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE și CE; 

f. Certificat de naştere în copie legalizată, împreună cu traducerea legalizată în limba 

română (pentru certificatele eliberate în alte ţări); 

g. Certificat de căsătorie, pentru candidaţii căsătoriţi (ce şi-au schimbat numele) în copie 

legalizată şi traducere legalizată în limba română; 

h. Copie după paginile 1-4 din paşaport; 

i. Copie a actului de identitate, valabil la data înscrierii; 

j. Adeverinţa medicală (şi in traducere legalizată în limba română), eliberată de cabinetele 

medicale şcolare sau de medicii de familie - după caz - de care aparţin, din care să rezulte 

că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează; 

k. patru fotografii color, tip buletin/C.I.; 

l. Procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia (pentru cei care nu 

depun dosarele personal); 

m. Dosar plic. 

Art. 13. (1) La nivelul Centrului de Studii Pregătitoare de Limba Română, din cadrul Facultății de 

Limbi și Literaturi Străine din cadrul UCDC, la propunerea directorului se constituie Comisia 

de admitere la programul de studii „Limba română pentru cetăţeni străini” aprobată prin hotărârea 

Senatului UCDC. 

(2) Comisia este formată din preşedinte şi doi membri cu drept de vot, precum și un secretar. 

(3) Comisia numită prin Decizia Rectorului răspunde pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor 

de admitere, conform prezentei metodologii. 

Art. 14. Comisia de admitere va efectua verificarea dosarelor, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate 

şi va selecta candidaţii cărora li se pot elibera Scrisorile de acceptare la studii. 

 

 

http://www.cnred.edu.ro/#echivalare-Bacalaureat


 

CAPITOLUL III. DESFĂȘURAREA ADMITERII 

 

Art. 15. Admiterea la programul de studii „Limba română pentru cetăţeni străini”, din cadrul CSPLR, 

constă în concurs de dosare. Evaluarea fiecărui candidat se face pe baza mediei obținute la examenul 

de bacalaureat sau cea prevazută în diplomă de finalizare a studiilor liceale. 

În cazul mediilor egale obținute, criteriul de departajare va fi media/nota obţinută la limba maternă la 

examenul de finalizare a studiilor liceale . În situaţia în care notele obtinute la limba maternă sunt egale criteriul 

de departajare va fi nota obținută la o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu. 

 

CAPITOLUL IV. REZULTATELE ADMITERII 

 

Art. 16. În termenul stabilit de Senatul Universității și precizat în Calendarul de admitere, candidații 

declarați admiși au obligația de a achita taxa anuală de școlarizare, în conformitate cu hotărârile Consiliului 

de Administraţie al UCDC. În cazul neachitării, candidații respectivi vor fi declarați respinși, urmând ca 

locurile libere să fie ocupate de candidații imediat următori. 

 

Art. 17. Listele cu rezultatele concursului de admitere, semnate de preşedintele Comisiei de 

admitere, se afişează la avizierul Centrului de Studii Pregătitoare de Limba Română, menţionându-se 

data şi ora afişării, precum şi pe pagina web a acestuia. 

Art. 18. În termen de 24 ore, candidaţii respinşi pot depune contestaţii la secretariatul Centrului de 

Studii Pregătitoare de Limba Română, unde au susţinut concursul de admitere, urmând a fi 

soluţionate de Comisia de admitere. Decizia comisiei este definitivă. Secretarul comisiei de admitere 

va afişa rezultatul contestaţiilor, la avizierul Centrului de Studii Pregătitoare de Limba Română, 

precum şi pe pagina web a acestuia. 

Art. 19. Listele finale cu candidaţii declaraţi admişi se înaintează Comisiei centrale de admitere a 

UCDC, sub semnătura preşedintelui Comisiei de admitere a facultăţii şi a directorului Centrului de 

Studii Pregătitoare de Limba Română. Comisia centrală de admitere a Universităţii, după verificare, 

sub semnătura preşedintelui acesteia, va depune la Rectoratul Universităţii listele finale cu candidaţii 

admişi, care vor constitui şi actele în baza cărora se va opera înmatricularea. 

Art. 20. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin 

decizia Rectorului UCDC. După aprobarea înmatriculării, cursantiii vor fi înscrişi în Registrul 

matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii 

„Limba română pentru cetăţeni străini”. 

 

CAPITOLUL V. TAXE DE ȘCOLARIZARE ȘI EXAMINĂRI FINALE 

 

Art. 21. Consiliul de Administraţie al Universității Creștine Dimitrie Cantemir, Bucureşti, aprobă 

anual tipul şi cuantumul taxelor de şcolarizare şi al altor tarife pentru servicii universitare.  

 

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 27. Pentru fiecare candidat declarat admis şi înmatriculat, Centrul de Studii Pregătitoare de 

Limba Română din cadrul UCDC va colecta datele cuprinse în contractul de şcolarizare.  

Art. 28. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie. Prezenta metodologie a fost 

aprobată în şedinţa Senatului din 30 ianuarie 2014, completată şi modificată în şedinţele Senatului din 

23 iunie 2016, 16.01.2017 şi a intrat în vigoare cu aceeaşi dată. 
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Anexa 1: Declaraţie pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor;  

Anexa 2: Cerere tip pentru eliberarea avizului provizoriu în vederea înscrierii la admiterea la studii;  

Anexa 3: Cerere tip de înscriere la programul de studii „Limba română pentru cetăţeni străini”;  



Anexa 4: Cerere tip de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii;  

Anexa 5: Contractul de şcolarizare;  
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Anexa 2 

 

 

Nr. înregistrare .................. 

 
Aviz Rector 

Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu 

 

 

........................................................ 

Aviz Director 

CSPLR 

 

 

............................................... 

Aviz Decan 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

 

 

........................................................ 

 

                      

CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI PROVIZORIU ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA 

PROGRAMUL LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STRĂINI 

 

 

Numele ............................................................. Prenumele ............................................................ 

Locul și data nașterii: Țara......................................................................................... 

Localitatea....................................................... Data ....................................................................... 

Cetățenia    ......................................................... 

Document de călătorie: tipul ............................................... serie ................................. numărul 

........................... eliberat de ......................................................................................................................... 

la data ............................................... valabil până la ......................................................................... 

Domiciliul permanent actual: țara ............................................................................................ 

localitatea ......................................................................................................................................... 

telefon ......................................... e-mail ....................................................................................... . 

 

 

Vă rog să acceptați înscrierea mea la programul de studii Limba Română pentru Străini, 

din cadrul Centrului de Studii Pregătitoare de Limba Română în anul universitar 2015- 2016. 

 

Prezenta cerere este provizorie și este eliberată de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir , fiind 

necesară începerii procedurii de eliberare avizei de studii. 

 

Înmatricularea la programul de studii Limba Română pentru Străini, se va face începând cu anul 

universitar 2016-2017, numai după încheierea admiterii, reglementată prin Metodologia de 

Admitere la programul de studii Limba Română pentru Străini, dacă voi fi declarat/ă candidat/ă 

admis/ă. 

 

 

Data 

 

Semnătură 



Anexa 4 

Anexa 4 



 



Anexa 5 

 

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREȘTI 
Nr. de înregistrare din Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal 1919 

 

 

 

CONTRACT DE ŞCOLARIZARE 
pentru programul de „Limba Romană pentru Straini” – învățământ cu frecvență (IF) 

 

 

Art. 1. Părțile contractului 

 

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREȘTI cu sediul în 

București, Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, reprezentată prin prof. univ. dr. LUBURICI MOMCILO, 

în calitate de Președinte și prof. univ. dr. CRISTIANA CRISTUREANU, în calitate de Rector, pe 

de o parte, și 

Dl/dna.............................................................................., de cetățenie ………………………., 

cu domiciliul permanent actual în ……………………… localitatea ......................................., str.  

...................................  nr.  ..............,  bl.  .....,  sc.  .....,  apt.  ....,  sector  .....,  cod  poștal 

.................,  telefon  ............................,  adresă  de  e-mail  ..........................................,  CNP 

........................................................., număr pașaport ……………………, seria ………………., 

eliberat de ……………….., permis de ședere numărul ……………………………………, valabil 

până la ……………………..., admis /ă în calitate de cursant la programul de studii Limba română 

pentru străini la Centrul de Studii Pregătitoare pentru Străini din cadrul Facultății de Limbi și 

Literaturi Străine anul I-IF, pe de altă parte, 

a intervenit prezentul contract de școlarizare cu următoarele clauze: 

Absolventul programului de studii Limba Română pentru Străini în vederea integrării în 

comunitatea academică a U.C.D.C. optează pentru programul de studii universitare de licență 

............................................................... al Facultății ............................................ din cadrul UCDC. 

 

Art. 2. Obiectul contractului 

 

Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre Universitate și fiecare cursant 

admis care beneficiază de servicii educaționale în regim cu taxă, în cadrul formei de învățământ 

cu frecvență, stabilind drepturile și obligațiile părților semnatare în concordanță cu legislația în 

vigoare, prevederile Cartei Universitare, hotărârile Consiliului de Administrație al Universității și 

cele ale Senatului. 

Finalizarea cursurilor și promovarea examenului final conform dispozițiilor legale și 

regulamentare conferă absolventului dreptul la obținerea Cerficatului de competență lingvistică de 

limba română, specializarea Limba română pentru Straini. 

 

Art. 3 Durata contractului 

 

Durata prezentului contract este de 1 an, respectiv două semestre fără întrerupere, pentru anul 

universitar 2016-2017. 

Cursantul care nu își finalizează cursurile în perioada de 1 an, respectiv două semestre fără 

întrerupere - va încheia un nou contract de școlarizare, la reluarea studiilor, în condițiile oferite 

la acea dată de Universitate. 

 

 



 

Art. 4. Valoarea contractului și modalități de plată 

 

Taxa de școlarizare anuală pentru anul universitar 2016-2017 este  

- 750 euro/an pentru candidaţii proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European şi din Confederaţia Elveţiană.  

- 1000 euro/an pentru candidaţii proveniţi din state terțe în raport cu Uniunea Europeană, cu Spaţiul 

Economic European şi Confederaţia Elveţiană.  

 

Taxa se achită în contul Universității RO19BRDE410SV31470114100 deschis la B.R.D. – 

Sucursala J.L. Calderon. 

În structura taxei de școlarizare anuală sunt cuprinse: 

- costurile de înmatriculare; costurile pentru utilizarea unor echipamente specifice necesare 

desfăşurării programelor de pregătire (videoproiectoare, laptopuri, etc); costurile pentru asigurarea 

serviciilor educaţionale şi administrative oferite, inclusiv de terţi, care fac parte integrantă din 

procesul de instruire; costuri de examinare, conform regulamentelor interne; costuri privind 

accesul la echipamentele IT şi la baza materială de care dispune Universitatea; cheltuielile de 

regie; cheltuielile de dezvoltare, precum şi alte cheltuieli. 

Taxa de școlarizare anuală se achită integral sau parțial în tranșe, conform hotărârii Consiliului 

de Administrație al Universității. 

 

Art. 5 Drepturile și obligațiile părților 

 

A.1. Drepturile Universității: 

 

1. Să stabilească cuantumul taxei anuale de şcolarizare şi modalităţile de achitare a acesteia, 

înaintea începerii anului universitar, precum şi valoarea penalităţilor de întârziere. 

2. Să stabilească taxele pentru examenele de restanţă, reexaminare, credite, finalizare studii, 

arhivare acte de studii, precum şi alte taxe aferente desfăşurării procesului educaţional. 

3. Să stabilească termenele de achitare a taxei anuale de şcolarizare. 

4. Să stabilească condiţiile de înscriere, înmatriculare, şcolarizare, întrerupere, exmatriculare, 

reînmatriculare la studii a cursantului. 

5. Să solicite cursantului să respecte prevederile Cartei Universitare, regulamentele interne1, 

hotărârile Consiliului de Administraţie al Universităţii şi cele ale Senatului Universitar, şi să-

l sancţioneze în cazul constatării abaterilor de la acestea. 

6. Să supravegheze şi să monitorizeze modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle care 

îi revin. 

7. Să îşi facă publică imaginea în presă şi mass-media utilizând imagini/fotografii din activitatea 

universitară a studentului. 
 

A. 2.Obligațiile Universității 

 

1. Să asigure o pregătire profesională de calitate cursantului (ei), în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în domeniul învăţământului şi să acorde certificate 

corespunzătoare la finalizarea studiilor. 

2. Să  asigure  desfăşurarea  optimă  a  procesului  de  învăţământ:  cursuri,  seminarii, 

examene, consultaţii etc. 

3. Să asigure organizarea de seminarii în săli dotate corespunzător, cu cadre didactice 

specializate, la toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ. 

4. Să asigure cursanților materiale didactice contra cost în format fizic (suport tipărit). 

5. Să  asigure cursanţilor  accesul  la  baza  de  documentare  şi de  cercetare  în  cadrul 

                                                           
1 Regulamentele universităţii sunt prezentate pe site-ul UCDC., link-ul: http://www.ucdc.ro/regulamente.html 

http://www.ucdc.ro/regulamente.html


bibliotecilor şi la alte servicii legate de procesul de învăţământ sau de activitate socio-

culturală. 

6. Să asigure accesul liber cursanţilor în cadrul bibliotecilor, la clubul studenţesc şi la 

activităţile organizate de universitate din cadrul clubului sportiv. 

7. Să asigure cazarea în cămin, contra cost, în limita locurilor disponibile. 
 

B. 1. Drepturile cursantului 

 

1. Să aibă acces la desfăşurarea procesului de învăţământ: cursuri, seminarii, examene, 

consultaţii etc. 

2. Să aibă acces la baza de documentare şi de cercetare în cadrul bibliotecii şi la alte servicii 

legate de procesul de învăţământ sau de activitate socio-culturală. 

3. Să aibă acces la studiu individual în cadrul bibliotecilor, la clubul studenţesc şi la 

activităţile organizate de universitate din cadrul clubului sportiv. 

4. Să susţină şi să promoveze în sesiunile programate examenele aferente planului de 

învăţământ. 

5. Să  aibă  acces  la  spaţiu  în  căminul  universităţii,  contra  cost,  în  limita  locurilor 

disponibile. 

6. În situaţia retragerii de la studii, cursantul beneficiază de rambursarea taxei de studiu 

achitată, total sau parţial, în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii, proporţional 

cu perioada de studiu din anul universitar respectiv, rămasă neparcursă. 

 

B. 2. Obligațiile cursantului 

 

1. Să îndeplinească toate formalităţile/obligaţiile administrative, în mod legal. 

2. Să  achite  taxa  de  şcolarizare  anuală  în  condiţiile  şi  la  termenele  stabilite  de 

Universitate, precum şi penalităţile în caz de întârziere. 

3. Să achite taxele pentru examenele de restanţă, reexaminare, credite, finalizare studii, 

arhivare acte de studii, precum şi alte taxe aferente desfăşurării procesului educaţional. 

4. Să frecventeze cursurile, seminariile potrivit planului de învăţământ şi să promoveze 

disciplinele aferente programului de studii. 

5. Să respecte normele de disciplină şi etică universitară, precum şi ordinea interioară a 

Universităţii. 

6. Să  respecte  prevederile  regulamentelor  Universităţii,  hotărârile  Consiliului  de 

Administraţie, ale Senatului şi Carta Universitară. 

7. Să păstreze în bune condiţii de utilizare, pe întreaga durată a şcolarizării, bunurile 

materiale existente în spaţiile de învăţământ, proprietatea Universităţii, inclusiv în cămin 

(pentru cei care sunt cazaţi în căminul Universităţii). 

8. Să răspundă pentru toate pagubele produse, din culpa sa, bunurilor arătate la art. 5 lit. B. 2. 

pct. 7, contravaloarea prejudiciilor rezultate se va recupera de la cel care le-a produs. 

 

Art. 6. Încetarea programului 

 

Contractul de școlarizare încetează de drept în cazul în care cursantul solicită și i se aprobă 

retragerea de la studii. 

Încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile 

contractante. 

 

Art. 7. Alte clauze 

 

Cursantul declară că este de acord cu orice prelucrare a datelor personale potrivit Legii nr. 677/ 

2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 



 

circulaţie a acestor date, precum şi cu afişarea rezultatelor examenelor din timpul anului şi de la 

examenul final. 

Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa, în scris, conducerii Centrului 

de studii pregătitoare de limbă română, respectiv universităţii. 

 

 

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, astăzi ............................... . 

 

 

Am achitat taxa de şcolarizare potrivit chitanţei/ordin de plată nr. ……………… din data de 

……………. în valoare de .................................................. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Prof.univ.dr. Momcilo LUBURICI,  

 

…………………………………………… 

 

 

RECTOR, 

Prof.univ.dr. Cristiana CRISTUREANU 

 

…………………………………………… 

 

CURSANT, 

 

…………………………………………… 


