Admitere
Români de Pretutindeni
Studii universitare de licenţă
2021/2022

Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul de admitere la
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova se organizează în mod unitar pe
baza prezentelor reglementări, în conformitate cu:

prevederile Legii nr.1/2011 – Legea Educației Naționale, art.142;

Metodologia – cadru, aprobată prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 6102 din 2016,
actualizată prin ordinul MEC nr. 4205 din 06.05.2020, a ordinului 3473 din 2017
completat cu ordinul MEC 4151 din 24.04.2020, privind cadrul general de organizare
şi desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul
universitar 2021-2021;

Metodologia 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
2021-2022 (anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017).
Oferta locurilor alocate se va publica pe site-ul Universității de Medicină și
Farmacie din Craiova, și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, după
consultarea prealabilă cu MRP și MAE.
Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar; criteriul principal de
admitere va fi media aritmetică a notelor obținute la bacalaureat şi media finală
de la terminarea liceului.

Condiții de eligibilitate
In 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:
o persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română,
persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural
românesc care au domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate, indiferent de
etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi,
dacoromâni, 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;
o românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții
acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Etapele procesului de admitere
Candidatul va aplica pentru programul de studiu - Români de Pretutindeni in
cadrul Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova, accesând platforma online,
va completa toate câmpurile cu informațiile solicitate și va încărca toate documentele
menționate.
A. Vă rugăm să vă asigurați că:
- toate documentele dvs. sunt scanate în format PDF și denumite cu tipul
documentului și prenumele candidatului (pașaport.Popescu, diploma.Popescu, etc.);
- utilizați o adresă Gmail sau Yahoo validă, care cuprinde numele și prenumele
dvs.
B. Dosarele de candidatură vor fi verificate de Biroul Relații Internaționale. În
cazul în care:
- dosarul este complet, candidatul va primi o notificare de validare (cu
numărul de înregistrare al dosarului) prin intermediul platformei;
- dosarul este incomplet, candidatul va primi o notificare de corectare prin
intermediul platformei, pentru a încărca documentele lipsă sau pentru a modifica
câmpurile incorecte și incomplete.
Toate dosarele primite vor fi procesate, dar numai cele complete vor fi declarate
eligibile.
După publicarea rezultatelor preliminarii pe umfcv.ro, Universitatea de Medicină
și Farmacie din Craiova va trimite documentele solicitate Ministerului Educației și
Cercetării din România pentru a obține aprobările de școlarizare.
C. Toți candidații care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii:
1. Vor confirma un singur loc de studii, transmițând formularul până la
data de 9.08.2021, la următoarea adresă de email: rdp.admission@umfcv.ro
2. Vor trimite dosarul fizic prin curier ( DHL, UPS, FedEx, etc) până la data
de 20.08.2021; acesta va conține în mod obligatoriu toate documentele încărcate
pe platforma de admitere.
De reținut faptul că înmatricularea va fi posibilă doar dacă studiile candidatului
vor fi recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Anul pregătitor pentru cunoaşterea limbii române
Românii de pretutindeni, care:
 nu cunosc limba română, declaraţi admişi la studii universitare de licenţă, vor
frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare; pentru anul universitar 2021-2022, instituţiile de învăţământ superior
organizatoare a anului pregătitor de limba română, sunt cuprinse în Anexa nr. 1. a
OMEN nr. 3900/15.05.2017
 au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau
informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim
B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor;
evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în
instituţiile de învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul
pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de
limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.
 sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor
de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba 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 străinătate,
precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate
de Institutul Limbii Române.
Prezenta Metodologie a fost aprobată în ședinta Senatului din data de 18.03.2021 și
va fi actualizată cu noi informații după primirea numărului de locuri alocate de
Ministerul Educației și Cercetării.

