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 Cetăţenii străini din statele membre ale Uniunii Europene (U.E.), cei care fac parte din 
țările participante la Spațiul Economic European (SEE), cetățenii din Confederaţia Elveţiană, 
precum și cei din alte state terţe în raport cu U.E. se pot înscrie la programe de studii 
universitare de licență, masterat și doctorat, precum și la alte forme de învățământ prevăzute 
de legislația românească în domeniul învățământului superior, organizate cu predarea în limba 
română, după absolvirea programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru 
cetățenii străini sau pe baza certificatului care atestă cunoaşterea limbii române. 
 Organizarea şi desfăşurarea programului de studii Anul pregătitor de limbă română 
pentru cetățenii străini la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași are la bază prevederile următoarelor acte normative:  
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- OMEN nr. 3236/10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 
şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri 
fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat 
acreditate;  
- OMEN nr. 3473/17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 
şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018; 
- OMENCS nr. 6156/2016 din 22.12.2016 privind organizarea şi desfăşurarea Anului pregătitor 
de limbă română pentru cetățenii străini; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de 
şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu 
sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic 
European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010; 
- Standardele specifice anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, aprobate de 
ARACIS; 
- Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  
 

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PROGRAMUL DE STUDII ANUL PREGĂTITOR DE LIMBĂ 

ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI 
 

Art. 1.  
(1) Programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini poate fi urmat 
de cetăţenii străini ale căror dosare de candidatură au obţinut acordul de principiu al 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi li s-a emis scrisoarea de acceptare la studii de 
către Ministerul Educației Naţionale. 
(2) În timpul programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, 
candidaţii îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română precum şi cunoştinţele specifice, 
corelate cu profilul viitoarei pregătiri.  
 
Art. 2. Participanţii la programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii 
străini au calitatea de student pe întreaga perioadă a prezenţei lor în cadrul programului 
respectiv, de la înmatriculare şi până la absolvire.  
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Art. 3. Programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini se 
organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă. Școlarizarea se face, de regulă, pe cont 
propriu valutar, cuantumul taxei fiind cel din lista taxelor şi tarifelor aprobată de Senatul 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  
 
Art. 4. Durata programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini 
este de un an universitar, respectiv două semestre, 14 săptămâni pe semestru. Fiecărui 
semestru de studiu îi corespund 30 credite de studii transferabile (ECTS). Unui an de studii îi 
corespund 60 credite de studii transferabile (ECTS).  
 
Art. 5.  
(1) Definirea conţinutului programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru 
cetățenii străini se face prin planul de învăţământ (curriculum), adoptat de consiliul Facultăţii de 
Litere, pentru un an complet de pregătire, avizat de Consiliul de Administraţie şi aprobat de 
Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, întocmit în conformitate cu Standardele 
specifice anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, aprobate de ARACIS. 
(2) Planul de învăţământ conţine discipline fundamentale și de specialitate, conform planului de 
învăţământ aprobat de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
(3) Planul de învăţământ conţine discipline obligatorii şi discipline opţionale care impun 
prezenţa obligatorie.  
 
Art. 6. Disciplinele din planul de învăţământ al programului de studii Anul pregătitor de limbă 
română pentru cetățenii străini vor fi înscrise într-un supliment descriptiv care însoțește 
certificatul de absolvire a anului pregătitor, în conformitate cu normele în vigoare (OMENCS nr. 
6156/2016 din 22.12.2016 privind organizarea şi desfăşurarea Anului pregătitor de limbă 
română pentru cetățenii străini).  
 
Art. 7. În urma obţinerii certificatului de absolvire, absolvenţii Anului pregătitor de limbă 
română pentru cetățenii străini au acces la studii universitare de licenţă și masterat, la 
programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la programe 
postuniversitare de perfecţionare.  
 

Capitolul II 
ORGANIZAREA ANULUI UNIVERSITAR 

 
Art. 8. Anul universitar este format din două semestre, durata unui semestru fiind de 14 
săptămâni de activităţi didactice (28 de săptămâni pe an - 60 de credite ECTS). La sfârşitul 
fiecărui semestru are loc evaluarea cunoştinţelor, pentru care se alocă câte trei săptămâni: 
două săptămâni de evaluare și o  săptămână de evaluare pentru reexaminări în vederea 
promovării sau măririi notei. În structura anului universitar se prevăd vacanţe între semestre, 
de Crăciun, de Paşti şi alte zile libere legale.  
 
Art. 9. Graficul desfăşurării activităţilor didactice se aprobă şi se face public înainte de 
începerea anului universitar. Evaluările nu se pot susţine în afara sesiunilor programate. 
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Capitolul III 
CONDIŢII DE ELIGIBLITATE ŞI CRITERII DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN PROGRAMUL DE 

STUDII ANUL PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI 
 

Art. 10.  
(1) Cetăţenii din state terţe U.E. pe cont propriu valutar, care doresc să se înscrie în programul 
de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii de eligibilitate:  
 a) Prezintă documente care atestă cetăţenia şi domiciliul în statul de provenienţă (în 
afara spaţiului Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene);  
 b) Dispun de acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de 
provenienţă, conf. circularei M.E.N. nr. 205/CNERD/ 03.06.2014/G.L. (informaţii suplimentare: 
http://www.cnred.edu.ro).  
(2) Cetățenii din state terțe U.E. pe cont propriu valutar pot fi înmatriculați la programul de 
studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini după achitarea taxelor de 
școlarizare stabilite de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  
 
Art. 11.  
(1) În accepţiunea prezentei metodologii, statele terţe U.E. includ statele care nu sunt membre 
ale Uniunii Europene şi statele care nu fac parte din Spaţiul Economic European.  
(2) Confederaţia Elveţiană nu este considerată un stat terţ în raport cu Uniunea Europeană.  
 
Art. 12. Înscrierea în programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii 
străini se face la Departamentul de Relaţii Internaţionale din cadrul Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași.   
 
Art. 13.  
(1) De regulă, pentru toate activităţile legate de înscriere, retragere etc., prezenţa fizică a 
candidatului este obligatorie.  
(2) La înscriere, candidatul sau persoana împuternicită de către acesta depune documentele 
solicitate în vederea înscrierii pentru programul de studii Anul pregătitor de limbă română 
pentru cetățenii străini,  într-un dosar plic, pe care se vor nota datele de identificare, inclusiv 
adresa de e-mail şi numărul de telefon. Aceste documente pot fi comunicate și prin poștă la 
următoarea adresă: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Bulevardul Carol I nr. 11, cod 
poștal 700506 - Iași/România - Departamentul Relații Internaționale - Gabriela BARGAOANU 
(Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Bulevardul Carol I nr.11, 700506 Iași/România – 
Departament of International Relations - Gabriela BARGAOANU). 
(3) Cetățenii UE, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, care doresc să se 
înscrie la programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini din 
cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în vederea recunoașterii studiilor de către 
CNRED, vor depune  următoarele documente:  
1. Cerere (document tipizat, aflat pe site-ul CNRED);  

2. Diploma de bacalaureat / licență / masterat – copie sau traducere legalizată, în funcție de 

nivelul de studii și de statul de proveniență ;  

javascript:;
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3. Foile matricole pentru toţi anii ciclului de studii pentru care este realizată procedura de 

recunoaștere – copii; 

4. Documentul personal de identificare – copie: 

5. Dovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului de CNRED (contul bancar este menționat pe 

site-ul CNRED).  

(4) Cetățenii  non-UE, care doresc să se înscrie la programul de studii Anul pregătitor de limbă 

română pentru cetățenii străini din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 

vederea emiterii Scrisorii de Acceptare de către Ministerul Educaţiei Naţionale, vor depune  

următoarele documente:  

(a) Pentru anul pregătitor urmat de studii de licență: 

1. Cerere pentru emiterea scrisorii de acceptare;  

2. Certificat de naștere – copie și traducere legalizată;  

3. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;  

4. Copie după pașaport;  

5. Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, 

autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;  

6. Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de 

bacalaureat pentru absolvenții anului 2017;  

7. Foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;  

8. Certificatul medical, într-o limbă de circulație internațională, care să ateste faptul că 

persoană care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte 

afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  

(b) Pentru anul pregătitor urmat de studii de masterat: 
1. Cerere pentru emiterea scrisorii de acceptare;  

2. Certificat de naștere – copie și traducere legalizată;  

3. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;  

4. Copie după pașaport;  

5. Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, 

autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;  

6. Copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată 

de către autoritățile de resort din țara emitentă;  

7. Foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;  

9. Certificatul medical, într-o limbă de circulație internațională,  care să ateste faptul că 

persoană care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte 

afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  

(c) Pentru anul pregătitor urmat de studii de doctorat: 
1. Cerere pentru emiterea scrisorii de acceptare;  

2. Certificat de naștere – copie și traducere legalizată;  

javascript:;
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3. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;  

4. Copie după pașaport;  

5. Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, 

autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;  

6. Copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată 

de către autoritățile de resort din țara emitentă;  

7. Copie și traducere legalizată a diplomei de masterat sau echivalentul acesteia, 

autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;  

8. Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență 

pentru absolvenții anului 2017;  

9. Foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;  

10. Certificatul medical, într-o limbă de circulație internațională, care să ateste faptul că 

persoană care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte 

afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

(4) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.  
(5) Aprobarea solicitărilor candidaţilor care doresc înscrierea în programul de studii Anul 
pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini se face de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale, care transmite Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași scrisorile de acceptare la 
studii ale acestora.  
 
Art. 14.  
(1) Cuantumurile taxelor de procesare a dosarului de candidatură, în vederea înscrierii la 
programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, sunt următoarele:  
a) Pentru candidaţii proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 
European şi din Confederaţia Elveţiană, taxa este de 50 Euro; 
b) Pentru candidaţii proveniţi din state terțe în raport cu Uniunea Europeană, Spaţiul Economic 
European şi Confederaţia Elveţiană, taxa este de 100 Euro; 
(2) Taxa de procesare a dosarului de candidatură, în vederea înscrierii la programul de studii 
Anul  pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, se plătește la BANCA ROMÂNĂ DE 

DEZVOLTARE, Str. Anastasie Panu 1B-2A; Cont nr. RO71BRDE240SV33256932400; SWIFT: 
BRDEROBU; Titular: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Bulevardul Carol I nr.11, 700506 – 
Iași, România (cu menţiunea „taxă de procesare dosar”). 
 

Capitolul IV 
ÎNMATRICULAREA ŞI ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL DE STUDII ANUL PREGĂTITOR 

DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI 
 

Art. 15. 
(1) Înmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se face, după achitarea taxei 
de şcolarizare aprobate de Senatul Universității, prin decizia rectorului, în baza scrisorilor de 
acceptare emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  
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(2) După emiterea deciziei de înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi trebuie să semneze 
contractul de studii. (Anexa 1 la prezenta metodologie)  
(3) După înmatriculare, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub număr unic, valabil pe 
durata programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini.  
 
Art. 16. Înmatricularea studentului se face prin depunerea unui dosar personal care va 
cuprinde:  

• Cererea de înscriere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;  

• Scrisoarea de acceptare eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală de 
Relaţii Internaţionale şi Europene;  

• Atestat de echivalare a studiilor pentru cetăţenii UE, eliberat de CNRED;  

• Actul de studii – original şi copie – traducere legalizată;  

• Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;  

• Copie a pașaportului – valabil cel puțin șase luni după data la care este eliberată 
scrisoarea de acceptare la studii sau act de identitate pentru cetăţenii europeni;  

• Copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate pentru cetăţenii din state 
terţe U.E; 

• Certificat medical (tradus în limba română sau engleză) care să ateste faptul că 
persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte 
afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;  

• 2 fotografii format ¾;  

• Contractul de studii; 

• Dovada plății taxei de școlarizare.  

Art. 17. După înmatriculare, studentul primeşte carnetul de student. În cazul în care studentul 
pierde carnetul, i se poate elibera duplicat, în schimbul unei taxe, după publicarea în presă a 
anunţului privind pierderea acestuia.  

 
Capitolul V 

SISTEMUL CREDITELOR TRANSFERABILE ŞI PROMOVAREA PROGRAMULUI DE STUDII  
ANUL PREGĂTITOR DE  LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI 

 
Art. 18. Numărul Creditelor de Studiu Transferabile (ECTS) reprezintă un punctaj asociat fiecărei 
discipline de studiu şi este proporţional cu volumul de muncă necesar studentului pentru a-şi 
însuşi disciplina, cuprinzând atât activităţile desfăşurate în mod organizat (cursuri, seminarii, 
proiecte, participarea la procesul de evaluare a cunoştinţelor dobândite), cât şi individual, 
pentru asimilarea cunoştinţelor predate, efectuarea temelor, elaborarea referatelor, a 
proiectelor etc. În stabilirea numărului de ECTS aferent fiecărei discipline trebuie să se aibă în 
vedere faptul că 1 ECTS = 25 ore. 
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Art. 19. Numărul creditelor de studiu transferabile acumulate condiţionează participarea la 
examenul pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de studii Anul pregătitor de 
limbă română pentru cetățenii străini. Creditele de studii se exprimă în numere întregi, strict 
pozitive. Pe parcursul pregătirii unei discipline nu se pot acorda credite parţiale pe componente 
de activitate aferente acesteia. Promovarea disciplinei echivalează cu acumularea creditelor 
aferente.  
 
Art. 20. Promovarea programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii 
străini este condiţionată de obţinerea a 60 credite de studii transferabile aferente disciplinelor 
obligatorii şi disciplinelor opţionale din planul de învăţământ.  
 

Capitolul VI 
EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR 

 
Art. 21. Formele de evaluare, obligaţiile profesionale (proiecte, lucrări practice, referate etc.), 
modalităţile de notare, condiţiile pentru promovarea disciplinei, pentru studenţii înmatriculaţi 
în programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, sunt stabilite 
prin fişele disciplinelor şi nu pot fi contestate. Fişele disciplinelor trebuie aduse la cunoştinţa 
studenților la începutul semestrului în care se studiază disciplinele respective şi nu se modifică 
pe parcursul acestuia. Conducerile facultăţilor au obligaţia de a depune, în format electronic, 
fişele disciplinelor la Biroul Programe Didactice al Rectoratului la începutul fiecărui semestru 
universitar.  
 
Art. 22. Formele de evaluare a cunoştinţelor studenţilor sunt: examenul (scris sau oral) și 
verificarea pe parcurs. Acestea sunt prevăzute în planul de învăţământ al programului de studii. 
Modalitatea de susţinere a evaluărilor se stabileşte pentru fiecare disciplină de către Consiliul 
facultăţii, cu avizul departamentului, înaintea începerii fiecărui an universitar şi este specificată 
în fişa disciplinei.  
 
Art. 23. În funcție de specificul disciplinelor studiate în limba română, examenele aferente vor 
testa următoarele competențe lingvistice: înțelegerea după auz, înțelegerea unui text scris, 
exprimarea scrisă (redactarea unui text), exprimarea orală (prin conversație dirijată, monolog, 
interacțiune verbală). 
 
Art. 24. Evaluarea cunoştinţelor studenţilor se face cu note la disciplinele obligatorii şi 
opţionale. Nota este un număr întreg de la 1 la 10. Nota minimă de promovare este 5.  
 
Art. 25. 
(1) Pentru disciplinele finalizate cu examen, cel puţin 30% şi cel mult 50% din nota finală 
provine din evaluarea cunoştinţelor pe parcursul pregătirii studenţilor din timpul semestrului. 
Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent. Pentru promovare, nota la evaluarea 
finală trebuie să fie minimum 5.  
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(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a avea dreptul de a susţine examenul final se vor 
stabili în fişa disciplinei. Susţinerea examenului final este condiţionată şi de îndeplinirea tuturor 
obligaţiilor financiare.  
(3) Pentru studenţii înmatriculaţi în programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru 
cetățenii străini, cursurile, cursurile practice și seminariile sunt obligatorii. Pentru toţi studenţii, 
temele de seminar, proiectele şi alte obligaţii precizate în fişele de disciplină trebuie realizate şi 
promovate până la evaluarea finală a disciplinei.  
(4) Pentru evaluările din anul curent susţinute în sesiuni normale nu se percepe taxă de 
examen.  
 
Art. 26. Evaluările la disciplinele nepromovate au loc în sesiunile de evaluare pentru 
reexaminări în vederea promovării.  
 
Art. 27. Evaluarea se realizează de către o comisie formată din cadrul didactic care a predat 
disciplina respectivă și cadrul didactic care a condus seminariile (lucrările practice) sau un alt 
cadru didactic desemnat de directorul de departament. 
 
Art. 28. Conducerea facultăţii stabileşte graficul desfăşurării evaluărilor cu consultarea cadrelor 
didactice şi a reprezentanţilor studenţilor şi îl afişează în primele trei săptămâni de la începutul 
fiecărui semestru. Studenţii pot susţine, de regulă, o singură evaluare în aceeaşi zi. Pentru 
sesiunea de reexaminare, datele de susţinere a evaluărilor se anunţă cu cel puţin două 
săptămâni înaintea începerii acesteia.  
 
Art. 29.  
(1) Evaluarea cunoştinţelor prin probe de verificare se realizează prin notare pe parcursul 
semestrului conform cerinţelor fişei disciplinei. În cazul în care fişele de disciplină prevăd în 
mod explicit o evaluare finală în ultima săptămână a semestrului, nota care provine din această 
evaluare trebuie să fie nota minimă de promovare.  
(2) Evaluarea cunoştinţelor prin probă orală se face pe baza biletului de examen, extras de 
student din setul unic de bilete, semnat de preşedintele comisiei.  
(3) Programarea examenelor pe formaţii de studiu se realizează în aşa fel, încât să se asigure 
condiţii optime de examinare.  
 
Art. 30. Studenţii pot susţine, în sesiunea de reexaminare, evaluările de la care au absentat sau 
pe care nu le-au promovat în cadrul sesiunilor anterioare, indiferent de numărul creditelor 
acumulate.  
 
Art. 31. Comisia de evaluare stabileşte notele pe care le acordă studenţilor. Neprezentarea la 
evaluare se consemnează în catalog cu absenţă.  
 
Art. 32. Rezultatele evaluărilor vor fi comunicate personal studenţilor în maximum o zi de la 
data susţinerii pentru examenele orale şi, respectiv, în patru zile lucrătoare pentru examenele 
scrise. 
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Art. 33. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele evaluărilor prin probe scrise se depun în 
scris la secretariatul facultăţii, în termen de 48 de ore de la data comunicării rezultatului către 
student, și se analizează de către comisia de soluționare a contestațiilor numită de conducerea 
facultății. Componenţa acestei comisii nu poate fi identică cu cea a comisiei care a făcut 
evaluarea iniţială. Nota obţinută la contestaţie rămâne definitivă. Soluţionarea şi comunicarea 
rezultatelor la contestaţii se fac în cel mult trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a acestora, iar rezultatul nu poate fi atacat. Nota obţinută la evaluarea orală nu poate 
fi contestată.  
 
Art. 34. Cadrele didactice nu pot fi trase la răspundere pentru exigenţa evaluărilor, în condiţiile 
corectitudinii desfăşurării acestora.  

 
Capitolul VII 

DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE STUDENTULUI 
 
Art. 35. Pe perioada şcolarizării, studenţii înscrişi în programul de studii Anul pregătitor de 
limbă română pentru cetățenii străini organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
au următoarele drepturi:  
a) să beneficieze de prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, de prevederile Cartei universităţii şi ale prezentei metodologii;  
b) să fie informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la 
programa analitică, structura și obiectivele programului, competențele generate de acesta, 
precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare;  
c) să folosească gratuit, în procesul de învăţământ, laboratoarele, amfiteatrele, sălile de curs şi 
seminar, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice, bazele şi sălile sportive şi celelalte 
mijloace puse la dispoziţia lor de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;  
d) să folosească, în limita locurilor disponibile, în schimbul achitării unui tarif aprobat de 
Consiliul de Administraţie al universităţii, spaţiile de cazare;  
e) să participe la activităţi ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, activităţi sportive din 
cadrul universităţii;  
f) să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academică a cadrelor didactice.  
 
Art. 36. Studenţii înscrişi în programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru 
cetățenii străini au următoarele obligații:  
a) să respecte Constituţia României şi legile statului român; 
b) să respecte dispozițiile Cartei Universităţii, ale regulamentelor UAIC, ale prezentei 
metodologii și  hotărârile adoptate de către conducerea Universității; 
c) să respecte prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare, și ale legislației specifice în vigoare; 
d) să semneze contractul de şcolarizare şi să cunoască prevederile acestuia; 
e) să se pregătească şi să participe activ la orele de studii şi de seminar, precum şi la verificările 
periodice cerute de sistemul creditelor transferabile; 
f) să promoveze evaluările cunoştinţelor în cadrul sesiunilor prevăzute de prezenta 
metodologie;   
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g) să întocmească, să susţină şi să promoveze proiectele şi probele practice;  
h) să nu folosească mijloace de promovare frauduloasă a examenelor şi să nu utilizeze surse 
nedeclarate; 
i) să se implice în combaterea promovării frauduloase a evaluărilor; 
j) să anunţe în scris secretariatul facultăţii cu privire la orice modificare a datelor sale personale 
şi de contact (nume, domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail etc.);  
k) să manifeste comportament civic şi respect faţă de cadrele didactice, colegii de grupă, an şi 
facultate, precum şi faţă de membrii comunităţii universităţii şi din afara acesteia, să nu 
folosească un limbaj și comportament inadecvate mediului universitar; 
l) să nu pătrundă în spațiile academice aflându-se sub influența băuturilor alcoolice sau a 
substanțelor interzise;  
m) să respecte curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;  
n) să păstreze integritatea și buna funcționare a bazei materiale pusă la dispoziția lor de către 
universitate;  
o) să suporte plata eventualelor prejudicii provocate bazei materiale pusă la dispoziția lor de 
către universitate;  
p) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare civilă;  
r) să nu fumeze în spaţiile universităţii; în caz contrar, studenţii în cauză vor suporta sancţiunile 
stabilite de către Senatul universităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
s) să achite la timp obligaţiile financiare faţă de Universitate, utilizând modalitatea de plată 
stabilită de către Consiliul de Administraţie. 
 
Art. 37. Pentru abateri de la disciplina universitară şi pentru nerespectarea prezentei 
metodologii, studenţii pot fi exmatriculaţi, la propunerea Consiliului facultăţii, prin decizia 
rectorului, cu sau fără drept de reînmatriculare în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  
 
Art. 38.  
(1) Pentru următoarele fapte, studenţii vor fi exmatriculaţi fără drept de reînmatriculare în 
cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:  
a) substituirea de persoană la evaluare; vor fi exmatriculaţi cel înlocuit şi cel care înlocuieşte, 
dacă este student al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;  
b) plagiatul proiectelor, al referatelor;  
c) încercarea de promovare prin fraudă a examenelor sau a altor evaluări;  
d) încercarea de mituire a cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar;  
e) ameninţarea şi agresarea verbală sau fizică a membrilor comunităţii universităţii; 
(2) În următoarele situaţii, studenţii vor fi exmatriculaţi cu drept de reînmatriculare în 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:  
a) neacumularea numărului de credite de studii transferabile necesar pentru a obţine 
certificatul de absolvire a anului pregătitor;  
b) neplata la timp a taxei de şcolarizare;  
c) nedepunerea la dosarul personal a documentelor precizate în prezenta metodologie;  
d) retragerea de la studii;  
(3) După exmatriculare, persoana în cauză îşi pierde calitatea de student şi Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu mai are obligaţii faţă de aceasta.  
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Capitolul VIII 
ÎNTRERUPERI DE STUDII ŞI REÎNMATRICULĂRI 

 
Art. 39.  
(1) Întreruperea de şcolaritate poate fi de cel mult un an.  
(2) Solicitarea de întrerupere de şcolaritate se poate face pe parcursul anului universitar, dar nu 
după începerea sesiunii de evaluare aferentă semestrului în care se solicită întreruperea.  
(3) Întreruperea de şcolaritate se aprobă de decanul facultăţii. 
(4) La întreruperea studiilor, taxa de şcolarizare deja plătită, aferentă semestrului în care se face 
întreruperea, se restituie la cerere, astfel: 
- dacă întreruperea de şcolaritate are loc în primele trei săptămâni de la începerea semestrului, 
taxa se restituie integral;  
- dacă întreruperea de şcolaritate are loc după primele trei săptămâni de la începerea 
semestrului, dar înainte de începerea sesiunii de examene, se restituie 50% din taxă;  
- taxa semestrului anterior celui în care s-a produs întreruperea de şcolaritate nu se restituie.  
(5) Solicitarea restituirii taxelor se poate face numai în anul bugetar curent.  
(6) La data expirării perioadei de întrerupere, persoanele care au beneficiat de această facilitate 
îşi vor relua de drept studiile, fără a mai fi necesară depunerea unei cereri de reluare a 
acestora.  
(7) Studenţii care au întrerupt activitatea sau au fost exmatriculaţi sunt obligaţi, la revenire, să 
se încadreze în cerinţele planului de învăţământ în vigoare la acea dată şi să susţină eventuale 
evaluări de diferenţe. În cazul în care, la revenire, programul de studii întrerupt nu mai există, 
universitatea nu are nicio obligaţie faţă de studenţii aflaţi în această situaţie.  
 
Art. 40. 
(1) Studenţii pot fi reînmatriculaţi numai la acelaşi program şi la aceeaşi formă de învăţământ şi 
vor păstra numărul matricol iniţial. Pentru reînmatriculare, studenţii vor achita o taxă stabilită 
de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În anul în care se face reînmatricularea, 
nu este permis transferul.  
(2) Reînmatriculările se avizează de decanul facultăţii şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.  
(3) Reînmatriculările se aprobă cu susţinerea evaluărilor de diferenţe, dacă este cazul.  
(4) Un student poate fi reînmatriculat de maximum două ori. 
 

CAPITOLUL IX 
ALTE DISPOZIŢII 

 
Art. 41. Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași aprobă tipul şi cuantumul taxelor de 
şcolarizare şi al altor taxe accesorii, conform Anexei 2 la prezenta metodologie.  
 
Art. 42. Pentru studenţii înscrişi în programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru 
cetățenii străini nu se acordă scutiri, reduceri sau reeşalonări de plăţi de taxă.  
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Art. 43. În cazul în care un student solicită retragerea de la studii după înmatriculare, taxa de 
şcolarizare aferentă semestrului universitar în care solicită retragerea de la studii, se va restitui, 
la cerere, astfel:  
- dacă retragerea de la studii are loc în primele 3 săptămâni de la începerea semestrului, taxa se 
restituie integral;  
- dacă retragerea de la studii are loc după primele 3 săptămâni de la începerea semestrului, dar 
înainte de începerea sesiunii de examene, se restituie 50% din taxă;  
- taxa semestrului anterior celui în care s-a produs întreruperea de şcolaritate nu se restituie.  
- dacă retragerea de la studii are loc după începerea sesiunii de examene, taxa de şcolarizare nu 
se restituie.  
 

Capitolul X 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 44. După promovarea examenului de finalizare a studiilor pentru programul Anul pregătitor 
de limbă română pentru cetățenii străini, absolvenţilor li se eliberează un Certificat de absolvire 
a programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, însoțit de un 
supliment descriptiv.  
Art. 45. Pe parcursul programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii 
străini, studenţii trebuie să cunoască şi să respecte prezenta metodologie, precum şi celelalte 
regulamente ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
 
Prezenta metodologie a fost avizată de către Consiliul Facultății de Litere, Biroul Executiv al 
Consiliului de Administrație și a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi din data de ___________. 
 
 
 
 
 
 
 

ORDONATOR DE CREDITE, 
Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXA 1 

 

 

CONTRACT DE STUDII 

Programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini 

Nr. ....................../ din .......................... 
 
Organizarea şi desfăşurarea programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii 
străini la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are la bază prevederile următoarelor acte 
normative: 

 Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 OMEN nr. 3236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la 

studii şi şcolarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu 
bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituțiile de 
învățământ superior de stat acreditate; 

 OMEN nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii 
şi şcolarizare a cetățenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018; 

 OMENCS nr. 6156/2016 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea Anului 
pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini; 

 Ordonanța Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de 
școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care 
nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul 
Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
1/2010; 

 Standardele specifice pentru Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, 
aprobate de ARACIS; 

 Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  

 

PĂRȚILE CONTRACTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, reprezentată prin prof. univ. dr. Mihaela 
ONOFREI, având funcția de ORDONATOR DE CREDITE 
și 
Dl./D-na ........................................................................ născut(ă) la data de 
.........................................., în localitatea ................................., ţara .........................................., fiul 



 

 

(fiica) lui ........................................... şi al ..........................................., domiciliat(ă) în localitatea 
................................................., strada ........................................, nr. ......................., bl. 
..............., sc. ............., ap. .................., județ (sector) ..............................., legitimat cu C.I./ 
pașaport seria ..........................., nr. ........................, 
CNP................................................................, Programul de studii 
........................................................................., regim de finanțare fără taxă (buget) / cu taxă, 
denumit(ă) în continuare STUDENT. 
 
OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi student, cu precizarea drepturilor şi obligațiilor părților 
semnatare, în concordanță cu legislația aplicabilă în materie. 
 
DURATA CONTRACTULUI 
Art. 2. Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă a studiilor universitare, așa 
cum este prevăzută în actele normative în vigoare, începând cu anul universitar 2017-2018. 
 
FINANȚAREA STUDIILOR UNIVERSITARE 
Art. 3. În funcție de modul în care sunt acoperite costurile de şcolarizare, studiile pot fi: 

- cu finanţare de la bugetul de stat şi cu bursă conform OMEN nr. 3236 din 10 februarie 2017; 
- pe cont propriu valutar; 
- pe cont propriu în lei. 

 
DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE  
Art. 4. Drepturile şi obligațiile părților contractante decurg din legislația în vigoare, din Carta 
Universității, precum şi din regulamentele specifice Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași. 
Art. 5. Drepturile şi obligațiile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:  
a) Ordonatorul de credite al Universității „Alexandru Ioan Cuza” are dreptul de a supraveghea 
şi urmări modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle; 
b) Universitatea se obligă să asigure condițiile materiale şi logistice de derulare a activităților 
didactice conform planurilor de învățământ; 
c) Universitatea se obligă să elaboreze regulamentul privind sistemul de credite transferabile şi 
de certificare a examinării şi să-1 facă public; 
Art. 6. Universitatea stabileşte şi aplică sistemul de evaluare a cunoştințelor, condițiile necesare 
de promovare şi de întrerupere medicală sau din alte motive a studiilor; 
a) Ordonatorul de credite al Universității are obligația de a asigura condițiile de exercitare a 
drepturilor studentului, în concordanță cu legislația în vigoare; 
b) Universitatea are obligația de a stabili facilitățile la care studentul cu taxă are acces pe baza 
taxei achitate, accesul la facilități şi activități din campusul universitar. 
Art. 7. Drepturile şi obligațiile studentului: 
1) Pe perioada şcolarizării, studenţii înscrişi în programul de studii Anul pregătitor de limbă 
română pentru cetățenii străini, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, au 
următoarele drepturi: 



 

 

 

a) să beneficieze de prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, de prevederile Cartei universităţii şi ale Metodologiei de organizare a 
programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini; 
b) să fie informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la 
programa analitică, structura și obiectivele programului, competențele generate de acesta, 
precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare;  
c) să participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum şi la activități didactice 
suplimentare organizate la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei Universității şi ale 
Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
d) să folosească gratuit, în procesul de învăţământ, laboratoarele, amfiteatrele, sălile de curs şi 
seminar, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice, bazele şi sălile sportive şi celelalte 
mijloace puse la dispoziţia lor de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 
e) să participe la activităţi ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, activităţi sportive din 
cadrul universităţii; 
f) să folosească, în limita locurilor disponibile, în schimbul achitării unui tarif aprobat de Consiliul 
de Administraţie al Universităţii, spaţiile de cazare; 
g) să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academică a cadrelor didactice; 
h) să solicite Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași întreruperea studiilor din alte motive 
decât cele medicale. 
2) Studenţii înscrişi în Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini au următoarele 
obligații: 
a) să respecte Constituţia României şi legile statului român; 
b) să respecte dispozițiile Cartei Universităţii, ale regulamentelor UAIC, ale Metodologiei de 
primire la studii şi şcolarizare nr. 3473/17 martie 2017, ale Metodologiei de organizare a 
programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini și hotărârile 
adoptate de către conducerea Universității; 
c) să respecte prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
d) să semneze contractul de şcolarizare şi să îi respecte prevederile; 
e) să se pregătească şi să participe activ la orele de studii şi de seminar, precum şi la verificările 
periodice cerute de sistemul creditelor transferabile; 
f) să promoveze evaluările cunoştinţelor în cadrul sesiunilor prevăzute de Metodologia de 
organizare a programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini; 
g) să întocmească, să susţină şi să promoveze proiectele şi probele practice; 
h) să nu folosească mijloace de promovare frauduloasă a examenelor şi să nu utilizeze surse 
nedeclarate;  
i) să se implice în combaterea promovării frauduloase a evaluărilor; 
j) să anunţe în scris secretariatul facultăţii cu privire la orice modificare a datelor sale personale 
şi de contact (nume, domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail etc.); 
k) să manifeste comportament civic şi respect faţă de cadrele didactice, colegii de grupă, an şi 
facultate, precum şi faţă de membrii comunităţii universităţii şi din afara acesteia, să nu 
folosească un limbaj și comportament inadecvate mediului universitar; 
l) să nu pătrundă în spațiile academice aflându-se sub influența băuturilor alcoolice sau a 
substanțelor interzise; 



 

 

m) să respecte curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar; 
n) să păstreze integritatea și buna funcționare a bazei materiale pusă la dispoziția lor de către 
universitate; 
o) să suporte plata eventualelor prejudicii provocate bazei materiale pusă la dispoziția lor de 
către universitate; 
p) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare civilă; 
r) să nu fumeze în spaţiile universităţii; în caz contrar, studenţii în cauză vor suporta sancţiunile 
stabilite de către Senatul universităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
s) să achite la timp obligaţiile financiare faţă de universitate, utilizând modalitatea de plată 
stabilită de către Consiliul de Administraţie. 
 
REGIMUL TAXELOR 
Art. 8. 
Cuantumurile taxelor de şcolarizare în Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini 
sunt următoarele: 
a) Pentru candidaţii proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 
European şi din Confederaţia Elveţiană, taxa de şcolarizare este de 2400 de lei. 
b) Pentru candidaţii proveniţi din state terţe UE, taxele de școlarizare, conform Ordonanței nr. 
22/29 august 2009 (privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a 
cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii 
Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din 
Confederația Elvețiană), aprobată cu modificări prin Legea nr. 1 / 2010, și Hotărârii Senatului 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, nr 13/ 27.03.2015, sunt, în funcție de domeniul de 
studii pe care candidatul dorește să-l urmeze după finalizarea Anului pregătitor de limbă 
română pentru cetățenii străini, următoarele: 
 
Licență, Masterat, Doctorat:           

Domeniul de studii Taxă de şcolarizare 
(Euro/lună) 

Tehnic / Științe / Matematici și matematici aplicate  / Agronomie / 
Sport  

280  

Arhitectură  360 

Științe sociale / Științe umaniste / Psihologie / Economie 230 

Medicină 330 

 
Art. 9. În cazul întreruperii studiilor, după înmatriculare, taxa de şcolarizare deja plătită, 
aferentă semestrului în care se face întreruperea, se restituie la cerere, astfel: 
 dacă întreruperea de şcolaritate are loc în primele trei săptămâni de la începerea semestrului, 
taxa se restituie integral; 
 dacă întreruperea de şcolaritate are loc după primele trei săptămâni de la începerea 
semestrului, dar înainte de începerea sesiunii de examene, se restituie 50% din taxă; 
 taxa semestrului anterior celui în care s-a produs întreruperea de şcolaritate nu se 
restituie.  
 



 

 

ÎNCETAREA & REZILIEREA CONTRACTULUI 
Art. 10.  
a) Contractul de studii încetează la momentul finalizării studiilor. Obligaţiile apărute până la 
data încetării trebuie executate în condiţiile contractuale. 
b) Contractul încetează de drept în cazul în care studentul solicită retragerea de la studii, 
transferul la altă instituţie de învăţământ superior sau în cazul în care studentul nu achită 
integral taxele în termenul stabilit. 
 
ALTE CLAUZE 
Art. 11. 
a) În situaţii litigioase (conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică şi 
verbală, hărţuire sexuală) privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre student şi cadre 
didactice, atât studentul, cât şi cadrele didactice se pot adresa Comisiei de Etică a Universităţii. 
b) În apărarea drepturilor sale studentul se poate adresa prin petiţie organelor de conducere 
ale Facultăţii sau Universităţii. 
c) Eventualele diferende dintre părţi se vor soluţiona cu precădere pe cale amiabilă. În 
eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă, 
soluţionarea acestora va fi realizată de către instanţa judecătorească competentă material şi 
teritorial, potrivit legii. 
Art. 12. Studentul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi 
sănătatea în muncă.  
Art. 13. Prin semnarea prezentului contract, studentul declară că este de acord cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal conform legii de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(pentru a beneficia de facilităţi de transport, de asistenţă medicală etc.). 
Art. 14. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage 
după sine atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele din universitate la 
propunerea Consiliului Facultăţii, aprobate de Ordonatorul de credite, sau după caz, conform 
legilor în vigoare. Sancţionarea aplicată, în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de 
condiţiile în care au fost săvârşite, poate fi contestată în termen legal de 30 de zile de la data 
comunicării, la organul de conducere imediat superior. 
Art. 15. Pentru Rector, prezentul contract este semnat de decanul Facultăţii, împuternicit prin 
Hotărârea Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie. 
 
 
Prezentul contract se încheie astăzi ................................., în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă şi îşi păstrează valabilitatea pe perioada cât contractantul este 
student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere. 
Un exemplar din contract se păstrează de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 
dosarul personal al studentului, iar al doilea de către student. 
 
 

ORDONATOR DE CREDITE,       STUDENT, 
 

Prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI 



 

 

 
 
 

ANEXA 2 
 
 

Taxele de școlarizare pentru programul de studii 
Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini 

 
 

 

Licență, Masterat, Doctorat:           

Domeniul de studii Taxă de şcolarizare 
(Euro/lună) 

Tehnic / Științe / Matematici și matematici aplicate  / Agronomie / 
Sport  

280  

Arhitectură  360 

Științe sociale / Științe umaniste / Psihologie / Economie 230 

Medicină 330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXA 3 
 

Domnule Rector, 
 
 
 
 
 
Subsemnatul/a, ........................................................................., cetăţean 

..............................., vă rog să binevoiţi a primi şi analiza dosarul meu de candidatură pentru 

primirea la studii, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 

programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, pe cont propriu, 

în domeniul ............................................................................., în anul universitar 

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

 

Solicit acceptul UAIC, în vederea emiterii scrisorii de acceptare la studii de către Ministerul 

Educaţiei Naționale, Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și Afaceri Europene. 

 
 
Vă mulţumesc. 
 
 
 
 
 Data          Semnătura 

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

 
 
 
 


