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METODOLOGIE DE PRIMIRE LA STUDII ȘI ȘCOLARIZARE  

A CANDIDAȚILOR CETĂȚENI STRĂINI 

ÎNCEPÂND CU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 
 

 

DATE DE CONTACT, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

 

La nivelul instituției 

 

Prof. univ. dr. Nicu PANEA,  

Prorector Relații Internaționale și Imagine Academică, sala 430  

Tel. 0251413102 

 

Conf. univ. dr. Mircea ZĂVĂLEANU,  

Secretar șef Universitate, sala 424  

Tel.: 0251413041, Fax: 0251413687 

 

Conf. univ. dr. Anca PĂUNESCU,  

Director Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, sala 334 

Tel.: 0251411552 

 

Ing. Silviu LOFELMAN, 

Director Direcția Informatizare 

Tel.: 0251419689 

 

Anca-Gabriela MIC, Loredana MATEESCU, 

Departamentul de Relații Internaționale, sala 445 

Tel./Fax: 0251419030  

 

Înscriere la studii 

 

o Anul pregătitor de limba română 

o Studii universitare de Licență 

 

Laura CORNEANU 

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, sala 334 

Tel.: 0251411552 

 

Anca-Gabriela MIC, Loredana MATEESCU 

Departamentul de Relații Internaționale, sala 445 

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

Universitatea din Craiova 
RECTORAT 

 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   

tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688,  www.ucv.ro, e-mail: rectorat@central.ucv.ro 
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Tel./Fax: 0251419030 

 

Luminița PAVELESCU 

Secretariat General Rectorat 

Tel.: 0251413041, Fax: 0251413687 

o Studii universitare de Master 

 

Anca-Gabriela MIC, Loredana MATEESCU 

Departamentul de Relații Internaționale, sala 445 

Tel./Fax: 0251419030 

 

Luminița PAVELESCU 

Secretariat General Rectorat 

Tel.: 0251413041, Fax: 0251413687 

 

o Studii universitare de Doctorat 

 

Liliana GUȚULESCU, 

Școala Doctorală, sala 451 

Tel.: 0251419900 

 

Luminița PAVELESCU 

Secretariat General Rectorat 

Tel.: 0251413041, Fax: 0251413687 
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Universitatea din Craiova este Instituție de Învățământ Superior acreditată. În urma 

evaluării instituționale a obținut calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”. 

 

 Structura Universității din Craiova (L/M/D) poate fi accesată pe site-ul instituției, la 

adresa: http://www.ucv.ro/admitere/ 

  

 Universitatea din Craiova organizează: 

I. An pregătitor pentru învățarea limbii române 

II. Studii universitare de LICENȚĂ 

III. Studii universitare de MASTER 

IV. Studii universitare de DOCTORAT 

 

 

ADMITERE ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ 2017-2018 

 

PRECIZARI PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII DE STUDENŢI 

1. Români de pretutindeni 

2. Cetăţeni străini din state MEMBRE UE   

3. Cetăţeni  străini din state TERŢE UE   
 

Acest program de studii se adresează cetățenilor străini care nu cunosc limba română 

şi care doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare în limba română.  

Candidații, care nu cunosc limba română, vor fi înscriși la cursurile anului pregătitor 

de limbă română, în același regim financiar în care au fost admiși la studii.  

 Durata cursurilor anului pregătitor este de un an academic pentru studii universitare 

de licență/master/doctorat;  

 

DOSARELE SE  POT DEPUNE LA SALA 334, CLĂDIREA CENTRALĂ A U.C.V., 

STR. A.I.CUZA NR.13, SAU POT FI TRANSMISE ELECTRONIC LA ADRESELE 

DE E-MAIL: anca.paunescu@yahoo.com SAU colaura2003@yahoo.com 

 

 

TAXE DE ȘCOLARIZARE: 

Români de pretutindeni/Români din Diaspora/Cetăţeni străini din state MEMBRE UE, 

nivel LICENȚĂ: 3000 lei (trei tranşe de plată) 

Cetăţeni străini din state TERŢE UE, nivel LICENȚĂ/MASTER - Domenii de studiu: 
1. Medicină Generală, Stomatologie, Farmacie - 2880 Euro, 

2. Socio-Uman, Psihologie, Economic - 1980 Euro 

3. Muzică și Arte - 3780 Euro 

4. Interpretare Muzicală și Teatru - 6750 Euro 

5. Film - 8550 Euro 

6. Arhitectură - 3150 Euro 

7. Tehnic, Agronomic, Ştiinţe, Matematică și Matematici Aplicate, Educaţie Fizică și 

Sport –Kinetoterapie - 2430 Euro 

Numai pentru cetăţeni străini din state TERŢE UE, nivel DOCTORAT - Domenii de 

studiu: 

1. Medicină Generală, Stomatologie, Farmacie - 3060 Euro, 

2. Socio-Uman, Psihologie, Economic - 2160 Euro 

3. Muzică și Arte - 3960 Euro 

4. Interpretare Muzicală și Teatru - 6930 Euro 

http://www.ucv.ro/admitere/
mailto:anca.paunescu@yahoo.com
mailto:colaura2003@yahoo.com
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5. Film – 8730 Euro 

6. Arhitectură - 3330 Euro 

8. Tehnic, Agronomic, Ştiinţe, Matematică și Matematici Aplicate, Educaţie Fizică și 

Sport –Kinetoterapie - 2610 Euro 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

1. Români de pretutindeni/Români din Diaspora/Cetăţeni străini din state 

MEMBRE UE  
Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 

a) fişa de înscriere, conform Anexei 2; 

b) diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă, tradusă în limba româna sau într-o 

limbă de circulaţie internaţională;  

c) foaia matricolă privind studiile liceale, tradusă în limba româna sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională;  

d) copie legalizată a certificatului de naștere, tradusă în limba româna sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională;  

e) adeverință medicală în original într-o limbă de circulație internațională, care să 

permită accesul la studii în colectivitate, să ateste faptul că persoana care urmează să 

se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

f) copie după paşaport – primele trei pagini, valabil cel puţin şase luni de la data 

depunerii dosarului;  

g) copie după cartea de identitate, care atestă domiciliul stabil. 

 

1. Cetăţenii străini din state TERŢE UE 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 

a) cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, conform Anexei 6, completată 

la toate rubricile, în două exemplare; 

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia sau adeverință care atestă 

promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții anului curent 2017 - copie şi 

traducere legalizată  în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;  

c) foile matricole – copii şi traduceri legalizate  în limba română sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională; 

d) copie tradusa si legalizata a certificatului de nastere; 

e) copie a pasaportului (ultimele 3 pagini), care sa fie valabil cel putin 6 luni de la 

depunerea dosarului; 

f) adeverință medicală în original într-o limbă de circulație internațională, care să 

permită accesul la studii în colectivitate, să ateste faptul că persoana care urmează să 

se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie. 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

1. Români de pretutindeni/Români din Diaspora/Cetăţeni străini din state 

MEMBRE UE   
Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 

a) fişa de înscriere, conform Anexei 2; 

b) diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă,tradusă în limba româna sau într-o 

limbă de circulaţie internaţională;  

c) foaia matricolă privind studiile liceale; tradusă în limba româna sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională;  
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d) copie legalizată a certificatului de naștere, tradusă în limba româna sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională;  

e) adeverință medicală în original într-o limbă de circulație internațională, care să 

permită accesul la studii în colectivitate, să ateste faptul că persoana care urmează să 

se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

f) copie după paşaport – primele trei pagini, valabil cel puţin şase luni de la data 

depunerii dosarului;  

g) copie după cartea de identitate, care atestă domiciliul stabil. 

 

2. Cetăţenii străini din state TERŢE UE 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 

a) cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, conform Anexei 6, completată 

la toate rubricile, în două exemplare; 

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, care atestă promovarea examenului 

de bacalaureat copie şi traducere legalizată  în limba română sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională;  

c) diploma de licenta sau echivalentul acesteia sau adeverință care atestă promovarea 

examenului de licenta pentru absolvenții anului curent 2017 - copie şi traducere 

legalizată  în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;  

d) foile matricole (liceu și licență) – copii şi traduceri legalizate  în limba română sau 

într-o limbă de circulaţie internaţională; 

e) adeverință medicală în original într-o limbă de circulație internațională, care să 

permită accesul la studii în colectivitate, să ateste faptul că persoana care urmează să 

se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie. 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT (numai pentru cetăţenii din state TERŢE 

UE) 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 

a) cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, conform Anexei 6, completată 

la toate rubricile, în două exemplare; 

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, care atestă promovarea examenului 

de bacalaureat copie şi traducere legalizată  în limba română sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională;  

c) diploma de licenta sau echivalentul acesteia, copie şi traducere legalizată  în limba 

română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;  

d) foile matricole (liceu si licenta) – copii şi traduceri legalizate  în limba română sau 

într-o limbă de circulaţie internaţională; 

e) diploma de master sau echivalentul acesteia sau adeverință care atestă promovarea 

examenului de master pentru absolvenții anului curent 2017 - copie şi traducere 

legalizată  în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;  

f) foile matricole (master, din care să reiasă media de absolvire, minim 7 şapte) – copii şi 

traduceri legalizate  în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională; 

g) adeverință medicală în original într-o limbă de circulație internațională, care să 

permită accesul la studii în colectivitate, să ateste faptul că persoana care urmează să 

se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie. 
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ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

 

Școlarizarea  românilor  de  pretutindeni  la  studii  universitare de LICENȚĂ în 

România începând cu anul un iversitar 2017-2018 

 

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni din: 
A. Republica Moldova 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 
 

a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 1 LICENȚĂ); 

b) Copia certificatului de naștere; 

c) Copia  pașaportului, valabil  cel puțin 6  luni  de  la  începerea  programului de  

studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, după caz; 

e) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru 

absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a 

învățământului liceal; 

f) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite; 

g) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

h) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

i) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat.  

 

Important !  

a. Dosarele de candidatură pot fi transmise:  

 în format electronic: 

o la adresa de e-mail a Universității din Craiova, relint@ucv.ro; 

o la adresa de e-mail a Ministerului Educației Naționale, 

dosarerepmold@edu.gov.ro, dosarul fiind redirecționat către Universitatea din 

Craiova; 

 în format fizic: 

o prin poștă sau direct la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea 

centrală, etajul II, Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, 

România); 

o în cadrul târgurilor educaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova  

potrivit  legislaţiei  în  vigoare;   

o la sediile extensiunilor universitare care funcționează pe teritoriul Republicii  

Moldova.  

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 
B. Albania 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 
 

a) Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2; 

b) Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într -o limbă de circulație 

mailto:relint@ucv.ro
mailto:dosarerepmold@edu.gov.ro
mailto:relint@ucv.ro
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internațională; 

c) Copia  pașaportului, valabil  cel puțin 6  luni  de  la  începerea  programului de  

studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într -o limbă de circulație 

internațională; 

e) Declarație  pe  proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  asumare  a 

identită ții culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3; 

f) Copia diplomei  de  bacalaureat  sau  echivalentă:   Deftese  Pjekurie  sau,  după  

caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale 

de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română sau altă limbă de 

circulație internațională; 

g) Copii ale  foilor  matricole  pentru  nivelul de  învățământ absolvit  - traduse  în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

j) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat.  

 

Important !  

a. Dosarele de candidatură se depun personal de către candidat sau prin împuternicit în  

perioadele stabilite şi comunicate, astfel:  

o la sediul misiunii diplomatice a României din Albania sau  

o la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea centrală, etajul II, 

Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, România); 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 
C. Bulgaria 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 
 

a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 1 LICENȚĂ); 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limb a română sau altă limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii 

pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia  certificatului  de  căsătorie,  tradus  în  limba  română  sau  altă  limbă  de 

circulație internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a 

identită ții culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3; 

f) Copia diplomei de bacalaureat Diploma za Sredno Obrazovanie sau echivalentă sau, 

după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor 

naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română sau altă 

limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba 

română sau altă limbă de circulație internațională; 

a) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din 

mailto:relint@ucv.ro
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Bulgaria sau de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul 

candidaților care nu au urmat liceul în România (în cazul în care candidații nu 

depun la dosar dovada studierii limbii române, Universitatea din Craiova va testa 

cunoștințele lingvistice ale acestora printr-un test aplicat la înscriere; în cazul în 

care candidații nu vor întruni un nivel minim B1 definit cf. Cadrului European 

Comun de Referință pentru învățarea Limbilor, aceștia vor frecventa anul 

pregătitor de limba română); 

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

j) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat.  

 

Important !  

a. Dosarele de candidatură pot fi transmise:  

 în format electronic: 

o la adresa de e-mail a Universității din Craiova, relint@ucv.ro; 

o la adresa de e-mail a Ministerului Educației Naționale, 

dosarerompret@edu.gov.ro, dosarul fiind redirecționat către Universitatea din 

Craiova; 

 

 în format fizic: 

o prin poștă sau direct la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea 

centrală, etajul II, Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, 

România); 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 
D. Croația 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 
 

a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 1 LICENȚĂ); 

b) Copia certificatului de  naștere, tradus  în limba română sau o limbă  de  circulație 

internațională; 

c) Copia  pașaportului, valabil  cel puțin 6  luni  de  la  începerea  programului de  

studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia  certificatului de  căsătorie, tradus  în limba  română  sau o  limbă  de  

circulație internațională, după caz; 

e) Declarație  pe  proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  asumare  a 

identită ții culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei  nr. 3; 

f) Copia diplomei de bac alaureat Svjedodžba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) 

o maturi / Maturatna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju  

sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de 

promovare a examenelor naționale de absolvire a învățăm ântului liceal - tradusă 

în limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale  foilor  matricole  pentru  nivelul de  învățământ  absolvit - traduse  în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

mailto:relint@ucv.ro
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h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

j) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat.  

 

Important !  

a. Dosarele de candidatură pot fi transmise:  

 în format electronic: 

o la adresa de e-mail a Universității din Craiova, relint@ucv.ro; 

o la adresa de e-mail a Ministerului Educației Naționale, 

dosarerompret@edu.gov.ro, dosarul fiind redirecționat către Universitatea din 

Craiova; 

 în format fizic: 

o prin poștă sau direct la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea 

centrală, etajul II, Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, 

România); 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 
E. Diaspora 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 

a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 1 LICENȚĂ); 

b) Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într -o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia  pașaportului, valabil  cel puțin 6  luni  de  la  începerea  programului de  

studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia  certificatului  de  căsătorie,  tradus  în  limba  română  sau  într -o limbă  de 

circulație internațională, după caz; 

e) Declarație  pe  proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  asumare  a 

identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3; 

f) Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă   sau, după caz, adeverința (pentru 

absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a 

învățământului  liceal ,  inc lusiv  pentru  absolvenți  ai  școlilor  care  desfășoară,  

pe teritoriul României, activ ități de învățământ corespunzătoare unui sistem 

educațional din  altă  țară  acreditat  Agenția  Română  de  Asigurare  a  Calității  în  

Învățămân tul Preuniversitar, denumită  în continuare  ARACIP- tradusă  în limba  

română  sau  altă limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale  foilor  matricole  pentru  nivelul de  învățământ absolvit  - traduse  în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

h) Copia  recomandării  ierarhilor  sau  acordul  conducătorilor  locali  de  culte,  

pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

j) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

mailto:relint@ucv.ro
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bugetul de stat. 

  

Important !  

a. Dosarele de candidatură pot fi transmise:  

 în format electronic: 

o la adresa de e-mail a Universității din Craiova, relint@ucv.ro; 

o la adresa de e-mail a Ministerului Educației Naționale, 

dosarerompret@edu.gov.ro, dosarul fiind redirecționat către Universitatea din 

Craiova; 

 în format fizic: 

o prin poștă sau direct la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea 

centrală, etajul II, Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, 

România); 

o la misiunile diplomatice ale României din străinătate.  

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 
F. Grecia 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 
 

a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 1 LICENȚĂ); 

b) Copia  a  certificatului de  naștere, tradus  în limba română sau o limbă  de  

circulație internațională; 

c) Copia  pașaportului, valabil  cel puțin 6  luni  de  la  începerea  programului de  

studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia  certificatului de  căsătorie, tradus  în limba  română  sau o  limbă  de  

circulație internațională, după caz; 

e) Declarație  pe  proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  asumare  a 

identită ții culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3; 

f) Copia diplomei de bacalaureat Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) 

sau echivalentă  și  a  P anellinies  Exetas eis  inc lusiv  pentru  absolvenți  ai  

școlilor  care desfășoară,  pe  teritoriul  României,  activ ități  de  învățămân t  

corespunzătoare  unui sistem educațional din altă țară acreditat ARACIP - tradusă în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale  foilor  matricole  pentru  nivelul de  învățământ absolvit  - traduse  în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

j) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat.  

 

Important !  

a. Dosarele de candidatură pot fi transmise:  

 în format electronic: 

o la adresa de e-mail a Universității din Craiova, relint@ucv.ro; 

o la adresa de e-mail a Ministerului Educației Naționale, 

mailto:relint@ucv.ro
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dosarerompret@edu.gov.ro, dosarul fiind redirecționat către Universitatea din 

Craiova; 

 în format fizic: 

o prin poștă sau direct la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea 

centrală, etajul II, Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, 

România); 

 Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

 La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 
G. Israel 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 
 

a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 1 LICENȚĂ); 

b) Copia  a  certificatului de  naștere, tradus  în limba română sau o limbă  de  

circulație internațională; 

c) Copia  pașaportului, valabil  cel puțin 6  luni  de  la  începerea  programului de  

studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia  certificatului de  căsătorie, tradus  în limba  română  sau o  limbă  de  

circulație internațională, după caz; 

e) Declarație  pe  proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  asumare  a 

identită ții culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei  nr. 3; 

f) Copia  diplomei de  bacalaureat Israil Te’udat  Bagrut  / Matriculation  Certificate 

sau echivalentă sau, după c az, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de 

promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale  foilor  matricole  pentru  nivelul de  învățământ absolvit  - traduse  în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

j) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat.  
 

Important !  

a. Dosarele de candidatură pot fi transmise:  

 în format electronic: 

o la adresa de e-mail a Universității din Craiova, relint@ucv.ro; 

o la adresa de e-mail a Ministerului Educației Naționale, 

dosarerompret@edu.gov.ro, dosarul fiind redirecționat către Universitatea din 

Craiova; 

 în format fizic: 

o prin poștă sau direct la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea 

centrală, etajul II, Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, 

România); 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

mailto:relint@ucv.ro
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c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 
H. Macedonia 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 

 

a) Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2; 

b) Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia  pașaportului, valabil  cel puțin 6  luni  de  la  începerea  programului de  

studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie tradus în limba ro mână sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

e) Declarație  pe  proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  asumare  a 

identită ții culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3; 

f) Copia   diplomei   de  bacalaureat  sau  echivalen tă:   Svidetelstvo   za  zavreno   

sredno obrazovanie, sau după c az adeverința (pentru absolvenți anului curent) de 

promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale  foilor  matricole  pentru  nivelul de  învățământ absolvit  - traduse  în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul super ior teologic, după caz; 

i) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

j) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat.  

 

Important !  

a. Dosarele de candidatură se depun personal de către candidat sau prin împuternicit în  

perioadele stabilite şi comunicate, astfel:  

o la sediul misiunii diplomatice a României din Macedonia sau  

o la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea centrală, etajul II, 

Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, România); 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 

original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 

format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 
I. Serbia 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 
 

a) Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2; 

b) Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într -o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia  pașaportului, valabil  cel puțin 6  luni  de  la  începerea  programului de  

studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într -o limbă de circulație 

internațională; 

e) Declarație  pe  proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  asumare  a 

identită ții culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3; 

mailto:relint@ucv.ro
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f) Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Diploma/Uverenje o polozenom 

maturskom ispitu / Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o 

Završenoj Srednjoj Školi, sau după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) 

de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă 

în limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale  foilor  matricole  pentru  nivelul de  învățământ absolvit  - traduse  în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

b) Dovada studierii limbii române  emisă  de  o instituție  de  învățământ acreditată  din 

Serbia sau de misiunile dip lomatice ale Românie i în această țară, în cazul 

candidaților care nu au urmat liceul în România (în cazul în care candidații nu 

depun la dosar dovada studierii limbii române, Universitatea din Craiova va testa 

cunoștințele lingvistice ale acestora printr-un test aplicat la înscriere; în cazul în 

care candidații nu vor întruni un nivel minim B1 definit cf. Cadrului European 

Comun de Referință pentru învățarea Limbilor, aceștia vor frecventa anul 

pregătitor de limba română); 

h) Copia  recomandării  ierarhilor  sau  acordul  conducătorilor  locali  de  culte,  

pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

j) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat.  

 

Important !  

a. Dosarele de candidatură se depun personal de către candidat sau prin împuternicit în  

perioadele stabilite şi comunicate, astfel:  

o la sediul misiunii diplomatice a României din Serbia sau  

o la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea centrală, etajul II, 

Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, România); 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 
J. Ucraina 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 
 

a) Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2; 

b) Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într -o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia  pașaportului, valabil  cel puțin 6  luni  de  la  începerea  programului de  

studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într -o limbă de circulație 

internațională; 

e) Declarație  pe  proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  asumare  a 

identită ții culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3; 

f) Copia  diplomei de  bacalaureat sau  echivalentă:  Atestat, s au  după  caz,  

adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale 

de absolvire a învățământului  liceal  –  tradusă  în  lim ba  română  sau  intr -o  

limbă  de  circulație internațională, după caz; 

g) Copii ale  foilor  matricole  pentru nivelul de  învățământ absolvit  – traduse în  
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limba română sau intr-o limbă de circulație internațională, după caz; 

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz. 

i) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie; 

j) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat.  

 

Important !  

a. Dosarele de candidatură se depun personal de către candidat sau prin împuternicit în  

perioadele stabilite şi comunicate, astfel:  

o la sediul misiunii diplomatice a României din Ucraina sau  

o la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea centrală, etajul II, 

Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, România); 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 
 
K. Ungaria 

 
Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 
 

a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 1 LICENȚĂ); 

b) Copia  certificatului de  naștere tradus în limba  română sau altă  limbă  de  

circulație internațională; 

c) Copia  pașaportului, valabil  cel puțin 6  luni  de  la  începerea  programului de  

studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau altă limbă de circulaț 

ie internațională, după caz; 

e) Declarație  pe  proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  asumare  a 

identită ții culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3; 

f) Copia diplomei de bac alaureat Gimnazium Érrettségi Bizonyitván y s au echivalentă 

sau, după caz, adeverința (pentru  absolvenți anului curent) de promovare  a 

examenelor naționale de absolvire a învățăm ântului liceal - tradusă în limba română 

sau altă limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale  foilor  matricole  pentru  nivelul de  învățământ absolvit  - traduse  în 

limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

h) Dovada studierii limbii române  emisă  de  o instituție  de  învățământ acreditată  din 

Ungaria   sau   de   misiunile   d iplomatice   ale   României   în   această   țară,   în   

cazul candidaților care nu au urmat liceul în România (în cazul în care candidații nu 

depun la dosar dovada studierii limbii române, Universitatea din Craiova va testa 

cunoștințele lingvistice ale acestora printr-un test aplicat la înscriere; în cazul în 

care candidații nu vor întruni un nivel minim B1 definit cf. Cadrului European 

Comun de Referință pentru învățarea Limbilor, aceștia vor frecventa anul pregătitor 

de limba română); 

i) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

j) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care 

atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

mailto:relint@ucv.ro
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viitoarea profesie; 

k) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat.  

 

 

Important !  

a. Dosarele de candidatură pot fi transmise:  

 în format electronic: 

o la adresa de e-mail a Universității din Craiova, relint@ucv.ro; 

o la adresa de e-mail a Ministerului Educației Naționale, 

dosarerompret@edu.gov.ro, dosarul fiind redirecționat către Universitatea din 

Craiova; 

 

 în format fizic: 

o prin poștă sau direct la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea 

centrală, etajul II, Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, 

România); 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 
 
Admiterea la studii universitare de MASTER a românilor de pretutindeni 
 
Școlarizarea  românilor  de  pretutindeni  la  studii  universitare de MASTERAT în 

România începând cu anul un iversitar 2017-2018 
 
 

1.   Condiții de eligibilitate 
 

a) Sunt eligibili pentru  înscriere  la  concurs  românii de  pretutindeni care  au  

absolvit programe de studii de licență acreditate . 

b) Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face 

după cum urmează: 

 pentru absolvenții din Republica Moldova, programele de studii și 

diplomele pot fi verificate accesând pagina de web:  

http://www.anacip.md, 

 pentru celelalte țări diplomele de licență pot fi accesate site-urile: 

http://www.enic -naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara 

respectivă și apoi  Recognised higher education institutions, respectiv 

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscut

e, unde există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt 

acreditate.  

 

2. Dosar de candidatură pentru absolvenții cu diplomă de licență în România 

 

a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 1 MASTER); 

b) Diplomă de bacalaureat, în original; 

c) Diplomă de licență și Suplimentul la diplomă, în original/ Adeverință-tip pentru 

absolvenții promoției 2017, cu menționarea mediei de la examenul de licență și 

mailto:relint@ucv.ro
mailto:relint@ucv.ro
http://www.anacip.md/
http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx
http://www.enic-naric.net/romania.aspx#anc07_41
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute,
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute,
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mediile obținute în anii de facultate; 

d) Copia legalizată a certificatului de  naștere tradus în limba  română sau altă  

limbă  de  circulație internațională; 

e) Adeverință medicală tip MS eliberată de dispensarul studențesc din care să 

rezulte că nu suferă de boli cronice sau transmisibile;  

f) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată 

de la bugetul de stat; 

g) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz. 

 

3. Dosar de candidatură pentru absolvenții cu diplomă de licență obținută în alte 

state 

 

a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 1 MASTER); 

b) Copia legalizată a certificatului de  naștere tradus în limba  română sau altă  

limbă  de  circulație internațională; 

c) Copia pașaportului de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul 

stabil în străinătate și copia buletinului/ cărții de identitate care atestă domiciliul 

stabil; 

d) Copia legalizată a certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într -o 

limbă de circulație internațională; 

e) Declarație  pe  proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  

asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform 

Anexei nr. 3; 

f) Copie legalizată a diplomei de bacalaureat, tradusă în limba română sau într-o 

limbă de circulație internațională; 

g) Copie legalizată a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă, traduse în 

limba română sau într-o limbă de circulație internațională; 

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Copie legalizată a declarației pe propria răspundere că nu are buletin/ carte de 

identitate românească; 

j) Atestat de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de 

competență lingvistică, nivel B2; 

k) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională 

care atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile 

cu viitoarea profesie. 

 

Important !  

a. Dosarele de candidatură pot fi transmise:  

 în format electronic: 

o la adresa de e-mail a Universității din Craiova, relint@ucv.ro; 

 în format fizic: 

o direct la sediul Universității din Craiova, Sala 424 (Clădirea centrală, etajul II, 

Rectorat, Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, România); 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în 
original la Universitatea din Craiova formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în 
format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

mailto:relint@ucv.ro
mailto:relint@ucv.ro
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Admiterea la studii universitare de DOCTORAT a românilor de pretutindeni  
 
Școlarizarea  românilor  de  pretutindeni  la  studii  universitare de DOCTORAT în 

România începând cu anul un iversitar 2017-2018 

 

 

1.   Condiții de eligibilitate 
La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate 

conform Legii 84/1995 şi absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de 

masterat organizate conform Legii nr. 288/2004. 

 

 Media de absolvire trebuie să fie cel puţin 8 (opt), calculată astfel: 

1. pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată, conform Legii 

84/1995, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii şi media de 

la licenţă/proiect; 

2. pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată care au 

masterat şi pentru candidaţii cu diplomă de master, absolvenţi ai ciclului de studii 

universitare de masterat organizate conform Legii 288/2004, se va considera 

media aritmetică dintre media anilor de studii (master) şi nota de la Disertaţie. 

 

Media de absolvire a studiilor de licență sau  de master poate scădea la 7 (șapte)  în 

următoarele situații: 

a) dacă un candidat face dovada că de la finalizarea ultimului ciclu de studii 

universitare absolvite și până la inscrierea la colocviul de admitere la studii 

doctorale a desfășurat o activitate de cercetare științifică susținută în domeniul 

de doctorat în care dorește să se înscrie, activitate  ce rezultă din CV-ul și lista 

de lucrări științifice ale candidatului. In acest caz, cererea de înscriere la 

colocviul de admitere la studii doctorale trebuie avizată în prealabil de către 

Consiliul Școlii Doctorale în funcție de Domeniul în care dorește să se înscrie 

pentru colocviu, după analizarea  datelor din CV-ul candidatului, din lista de 

lucrări științifice precum și  a lucrărilor științifice prezentate în format pdf. 

b) În cazul în care un candidat este cetățean al unei țări care nu este membră a 

Uniunii Europene și dorește să obțină din partea MEN Scrisoarea de Acceptare 

la Studii în regim de cont propriu valutar, cu condiția ca acesta să primească un 

accept de principiu pentru înscrierea la colocviul de admitere la doctorat din 

partea unui conducător de doctorat în domeniul în care dorește să se înscrie. 

 

 

2. Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2017 – 

2018, pentru românii de pretutindeni 

Perioada înscrierii la colocviul de admitere: 20 iunie – 20 iulie și  4 – 11 septembrie 2017; 

Perioada colocviilor de admitere la doctorat: 14 – 25 septembrie 2017; 

Afișarea  rezultatelor: 26 septembrie 2017; 

Inregistrarea și rezolvarea contestațiilor (în cazul în care există și probe scrise de 

specialitate): 27 septembrie 2017; 

Afișarea rezultatelor finale la colocviul de admitere la doctorat: 28 septembrie 2017. 
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3. Dosar de candidatură conține următoarele documente: 

a) Cerere tip de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat);  

b) Fişa de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat)*; 

c) Copie după certificatul de naştere (dacă este cazul, tradus în limba română sau în altă 

limbă de circulație internațioanlă) 

d) Copia pașaportului, valabil cel putin 6 luni de la începrea programului de studii 

doctorale – copie după primele trei pagini; 

e) Copie după  certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este 

cazul, tradus în limba română sau în altă limbă de circulație internațioanlă); 

f) Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asupare a 

identității culturale române, potivit legislației în vigoare, pentru românii din Bulgaria, 

Croația, Diaspora, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia,  Ucraina, Ungaria (conform 

Anexei 3); 

g) Copie după Diploma de bacalaureat sau echivalentă (tradusă în limba română sau în 

altă limbă de circulație internațioanlă);  

h) Copie după Diploma de licenţă sau echivalenta acesteia (tradusă în limba română sau 

în altă limbă de circulație internațioanlă) ; 

i) Copie după suplimentul la diploma de licență / foaia matricolă (tradus în limba română 

sau în altă limbă de circulație internațioanlă) ; 

j) Copie după diploma de master  (dacă este cazul, tradusă în limba română sau în altă 

limbă de circulație internațioanlă) ;  

k) Copie după supliment la diploma de master / Foaie matricolă master  (dacă este cazul, 

tradus în limba română sau în altă limbă de circulație internațioanlă) ; 

l) Curriculum vitae  

m) Listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate (daca este cazul); 

n) Atestat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, 

franceză, germană, italiană) – Examenul de competenţă lingvistică se susţine la 

Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova abilitată să elibereze certificate de 

competenţă lingvistică*.  

o) Pentru locurile la buget, declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de 

școlarizare finanțată de la bugetul de stat pentru ciclul III de studii universitare – studii 

doctorale ; 

p) Certificat de absolvire a anului pregătitor de limba română ( pentru candidații care nu 

au absolvit ciclul anterior de studii  în România) 

q)  Chitanţa de achitare a taxei de înscriere în copie şi în original 

r) Un dosar plic de culoare albă. 

NOTĂ: 

Autentificarea documentelor aflate în copie la dosarul de inscriere se va face în momentul 

depunerii dosarului de înscriere,  pe baza prezentării documentelor originale de către 

candidat. 

 

* Certificatul de competență lingvistică se obține de la Centrul de Limbi Moderne 

“Interlingua” al Facultatii de Litere din cadrul Universitătii din Craiova, în urma promovării 

unui test de cunoaștere a limbii străine  respective.  

Solicitarea de obținere a certificatului se depune la Secretariatul Facultății de Litere, în 

perioada de înscriere la colocviu, 4 – 11 septembrie 2017.  

Testarea poate avea loc in aceeași zi.  

Orarul de primire a cererilor si de examinare a candidaților este: 4 – 11 septembrie, între 

orele 9,00 – 12,00. 

Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de candidați: 
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- Candidații care au diploma de licența sau de master pe o specializare  într-o limbă de 

largă circulație internațională; 

-  Candidații care au diploma de licență sau de master obținută într-o țară a Uniunii 

Europene dacă limba de predare  a fost o limbă de circulație internațională (Diploma 

astfel obținută trebuie să fie echivalată la CNRED – Ministerul Educației Naționale). 
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Admitere studii universitare de licență/master/doctorat, 2017/2018, HG nr. 

3855/2016 

 

Procedura de primire la studii și școlarizare a candidaților străini non UE, care nu au 

cetățenia română sau cetățenia unui stat membru UE, Spațiului Economic European sau 

al Confederației Elvețiene, inclusiv pentru cetățenii care au dobândit o formă de protecție 

în România sau apatrizii a căror ședere în România este oficial recunoscută conform legii 

 

 

I. Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ 

 Cetățenii străini pot fi înscriși la studii universitare de licență dacă au documente care 

atestă cetățenia statului respectiv și sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul 

acesteia, conform anexei nr.2. 

 Dosarul de candidatură conține, obligatoriu, următoarele documente: 

1. Certificat de naștere: copie și traducere legalizată; 

2. Copie de pe actul care atestă domiciliul în străinătate; 

3. Copie de pe pașaport; 

4. Cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii (completată la toate rubricile, 

în două exemplare (anexa 3); 

5. Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalenta 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 curent (2017); 

7. Foile matricole în copie și traducere legalizată, aferente studiilor efectuate; 

8. Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de 

competență lingvistică, nivel B1, după caz; 

9. Certificat medical, într-o limbă de circulație internațională, care atestă faptul că nu 

suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

 

 Universitatea din Craiova este instituție de învățământ superior de stat acreditată care 

organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române (anexa 1). 

 Comisia instituită la nivelul Universității din Craiova evaluează dosarele; 

 Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate RESPINSE; 

 Dosarele candidaților respinși vor fi restituite fără perceperea unor taxe; 

 Lista candidaților propuși pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, 

întocmită conform machetei – anexa nr.4, însoțită de o copie a dosarului acestora se comunică 

la MEN - Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene; 

 Scrisoarea de acceptare la studii este singurul document necesar și obligatoriu pentru 

înmatricularea la studii a cetățenilor străini în cadrul Universității din Craiova. 

 Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care 

a fost emisă. 

 La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură în original, 

vizate de Ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu 

scrisoarea de acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop „studii”. 

 După înmatriculare, cetățenii străini sunt înscriși în registrul matricol sub număr unic valabil 

pentru întreaga perioadă de școlarizare. 

 Înmatricularea (reînmatricularea), eliberarea documentelor, inclusiv diploma, suplimentul la 

diplomă ce vor face conform datelor din pașaport. 
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 Prorectoratul Relații Internaționale și Imagine Academică, departamentul de Limbi Moderne 

Aplicate și Direcția de Informatizare a Universității din Craiova dispun măsurile 

corespunzătoare de informare a celor interesați.  

 Dosarele candidaților admiși vor fi predate decanatelor, prin delegat, pe bază de proces-

verbal. 

 La nivelul instituției va coordona această activitate domnul Prorector, prof.univ.dr. Nicu 

Panea.  

Date contact:  Tel.: 0251-413102; e/mail: npanea@yahoo.com 

 

 Perioada de înscriere: 20 iunie – 20 iulie  2017 

 În cazul în care rămân locuri neocupate se organizează o nouă sesiune de admitere în 

septembrie 2017. 

 Perioada de înscriere:  1 – 10 septembrie 2017. 

 

 Dosarele candidaților se vor înregistra și se vor depune la cabinetul 424, Secretar Șef  

Universitate, conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu.  

Date contact: Universitatea din Craiova str. Al. I.Cuza nr. 13, 200585, jud. Dolj, România. 

Tel.: 0251 – 413041; e/mail: zaval@central.ucv.ro 

 

 

 

II.   Admiterea la studii universitare de MASTER 

 Cetățenii străini pot fi înscriși la studii universitare de master la programe de studii 

acreditate dacă au documente care atestă cetățenia statului respectiv. 

Dosarul de candidatură conține, obligatoriu, următoarele documente: 

1. Certificat de naștere: copie și traducere legalizată; 

2. Copie de pe actul care atestă domiciliul în străinătate; 

3. Copie de pe pașaport; 

4. Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (completată la toate 

rubricile, în două exemplare (anexa 3); 

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

autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă; 

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

autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă;  

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

licență pentru absolvenții anului curent (2017); 

8. Foile matricole în copie și traducere legalizată, aferente studiilor efectuate; 

9. Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de 

competență lingvistică, nivel B1, după caz; 

10. Certificat medical, într-o limbă de circulație internațională, care atestă faptul că nu 

suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

 

 Universitatea din Craiova este instituție de învățământ superior de stat acreditată, care 

organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române (anexa 1). 

 Comisia instituită la nivelul Universității din Craiova evaluează dosarele; 

 Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate RESPINSE; 

 Dosarele candidaților respinși vor fi restituite fără perceperea unor taxe; 

 Lista candidaților propuși pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, 

întocmită conform machetei – anexa nr.4, însoțită de o copie a dosarului acestora se comunică 

la MEN - Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene; 
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 Scrisoarea de acceptare la studii este singurul document necesar și obligatoriu pentru 

înmatricularea la studii a cetățenilor străini în cadrul Universității din Craiova. 

 Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care 

a fost emisă. 

 La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură în original, 

vizate de Ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu 

scrisoarea de acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop „studii”. 

 După înmatriculare, cetățenii străini sunt înscriși în registrul matricol sub număr unic valabil 

pentru întreaga perioadă de școlarizare. 

 Înmatricularea (reînmatricularea), eliberarea documentelor, inclusiv diploma, suplimentul la 

diplomă ce vor face conform datelor din pașaport. 

 Prorectoratul Relații Internaționale și Imagine Academică, departamentul de Limbi Moderne 

Aplicate și Direcția de Informatizare a Universității din Craiova dispun măsurile 

corespunzătoare de informare a celor interesați.  

 Dosarele candidaților admiși vor fi predate decanatelor, prin delegat, pe bază de proces-

verbal. 

 La nivelul instituției va coordona această activitate domnul Prorector, prof.univ.dr. Nicu 

Panea.  

Date contact:  Tel.: 0251-413102; e/mail: npanea@yahoo.com 

 

 Perioada de înscriere: 20 iunie – 20 iulie  2017 

 În cazul în care rămân locuri neocupate se organizează o nouă sesiune de admitere în 

septembrie 2017. 

 Perioada de înscriere:  1 – 10 septembrie 2017. 

 

 Dosarele candidaților se vor înregistra și se vor depune la cabinetul 424, Secretar Șef  

Universitate, conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu.  

Date contact: Universitatea din Craiova str. Al. I.Cuza nr. 13, 200585, jud. Dolj, România. 

Tel.: 0251 – 413041; e/mail: zaval@central.ucv.ro 

 

 

III.   Studii universitare de DOCTORAT 

Cetățenii străini pot fi înscriși la colocviul de admitere la studii universitare de 

doctorat în cadrul Universității din Craiova dacă dosarul de candidatură conține următoarele 

documente: 

1. Certificat de naștere: copie și traducere legalizată; 

2. Copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

3. Copie de pe pașaport; 

4. Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (completată la toate 

rubricile, în două exemplare (anexa 3); 

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

autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă; 

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

autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă;  

7. Copie și traducere legalizată a diplomei de master 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/master pentru absolvenții anului curent (2017); 

9. Foile matricole în copie și traducere legalizată, aferente studiilor efectuate; 
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10. Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de 

competență lingvistică, nivelul B1, după caz, cu excepția candidaților care optează pentru un 

program de studii doctorale organizat într-o limbă de circulație internațională (engleză, 

franceză), caz în care candidatul completează dosarul cu certificatul de competență lingvistică 

aferent; 

11. Certificat medical, într-o limbă de circulație internațională, care atestă faptul că nu 

suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

 

 Universitatea din Craiova este instituție de învățământ superior de stat acreditată, care 

organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române (anexa 1). 

 Admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat acreditate; 

 Admiterea la studii universitare de doctorat este condiționată de promovarea examenului 

organizat de IOSUD – Universitatea din Craiova; 

 Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate RESPINSE; 

 Dosarele candidaților respinși vor fi restituite fără perceperea unor taxe; 

 Lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, se comunică la 

MEN - DGRIAE, potrivit calendarului IOSUD, conform machetei prevăzute în anexa 4, 

însoțită de o copie a dosarelor candidaților; 

 După analiza dosarelor, MEN emite scrisorile de acceptare la studii în limba engleză sau 

franceză, după caz; 

 Scrisoarea de acceptare este singurul document necesar și obligatoriu pentru înmatricularea 

la studii în România a cetățenilor străini; 

 Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care 

a fost emisă. 

 La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură în original, 

vizate de Ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu 

scrisoarea de acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop „studii”. 

 După înmatriculare, cetățenii străini sunt înscriși în registrul matricol sub număr unic valabil 

pentru întreaga perioadă de școlarizare. 

 Înmatricularea (reînmatricularea), eliberarea documentelor, inclusiv diploma, suplimentul la 

diplomă ce vor face conform datelor din pașaport. 

 Prorectoratul Relații Internaționale și Imagine Academică, Departamentul de Limbi Moderne 

Aplicate, Direcția de Informatizare și IOSUD a Universității din Craiova dispun măsurile 

corespunzătoare de informare a celor interesați.  

 Dosarele candidaților admiși vor fi predate decanatelor, prin delegat, pe bază de proces-

verbal. 

 La nivelul instituției va coordona această activitate domnul Prorector, prof.univ.dr. Nicu 

Panea.  

Date contact:  Tel.: 0251-413102; e/mail: npanea@yahoo.com 

 

 

Perioada de înscriere la Universitatea din Craiova, str. Al. I.Cuza nr. 13, 200585, 

jud.Dolj, România:  20 iunie – 20 iulie  2017 

 

 Desfășurarea colocviului de admitere în perioada 15-22 septembrie 2017. 

 

 Dosarele candidaților se vor înregistra și se vor depune la cabinetul 424, Secretar Șef  

Universitate, conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu.  

mailto:npanea@yahoo.com
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Date contact: Universitatea din Craiova str. Al. I.Cuza nr. 13, 200585, jud. Dolj, România. 

Tel.: 0251 – 413041; e/mail: zaval@central.ucv.ro 
 
 

 

 



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE LICENTA, AN UNIVERSITAR 2017-2018

Domeniul de studii Specializarea Tara
Total 

locuri

Cu 

bursa

Fara 

bursa

Agronomie Agricultura Serbia 1 1

Montanologie Moldova 1 1

Arte vizuale Arta sacra Serbia 1 1

Calculatoare si tehnologia 

informatiei

Calculatoare Albania 1 1

Moldova 1 1

Serbia 2 2

Chimie Biochimie tehnologica Bulgaria 1 1

Moldova 1 1

Chimie Moldova 1 1

Drept Drept Albania 1 1

Bulgaria 2 2

Moldova 6 2 4

Serbia 5 5

Ucraina 1 1

Economie si afaceri internationale Economie si afaceri internationale Bulgaria 1 1

Educatie fizica si sport Educatie fizica si sportiva Bulgaria 1 1

Diaspora 1 1

Serbia 1 1

Ucraina 1 1

Finante Finante si banci Moldova 1 1

Fizica Fizica informatica Moldova 1 1

Fizica medicala Moldova 1 1

Serbia 2 2

Geografie Geografia turismului Moldova 1 1

Serbia 1 1

Geografie Moldova 1 1

Horticultura Horticultura Moldova 1 1

Informatica Informatica Bulgaria 1 1

Moldova 4 2 2

Serbia 1 1

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere Diaspora 1 1

Moldova 1 1

Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in agricultura Moldova 1 1

Ingineria si protectia mediului in industrie Bulgaria 1 1

Moldova 2 2

Ingineria produselor alimentare Controlul si expertiza produselor alimentare Moldova 1 1

Serbia 1 1

Tehnologia prelucrarii produselor agricole Moldova 1 1

Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata Serbia 1 1

Inginerie aerospatiala Echipamente si instalatii de aviatie Bulgaria 1 1

Moldova 2 2

Inginerie electrica Electromecanica Bulgaria 2 2

Moldova 2 2

Informatica aplicata in inginerie electrica Bulgaria 1 1

U25 Albania (8 CB; 0 FTB); U25 Bulgaria (11 CB; 14 FTB); U25 Croatia (0 CB; 0 FTB); U25 Diaspora (0 CB; 2 

FTB); U25 Grecia (0 CB; 1 FTB); U25 Israel (0 CB; 0 FTB); U25 Macedonia (0 CB; 0 FTB); U25 Moldova (29 CB; 

46 FTB); U25 Serbia (40 CB; 0 FTB); U25 Ucraina (3 CB; 0 FTB); U25 Ungaria (0 CB; 0 FTB);

Repartizare locuri pe specializari si tari alocate romanilor de pretutindeni

Admiterea se organizeaza de institutia de invatamant:

Universitatea din Craiova

Oferta de scolarizare este urmatoarea:

total 154 din care: 91 cu bursa si 63 fara bursa

1/3



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE LICENTA, AN UNIVERSITAR 2017-2018

Domeniul de studii Specializarea Tara
Total 

locuri

Cu 

bursa

Fara 

bursa

U25 Albania (8 CB; 0 FTB); U25 Bulgaria (11 CB; 14 FTB); U25 Croatia (0 CB; 0 FTB); U25 Diaspora (0 CB; 2 

FTB); U25 Grecia (0 CB; 1 FTB); U25 Israel (0 CB; 0 FTB); U25 Macedonia (0 CB; 0 FTB); U25 Moldova (29 CB; 

46 FTB); U25 Serbia (40 CB; 0 FTB); U25 Ucraina (3 CB; 0 FTB); U25 Ungaria (0 CB; 0 FTB);

Repartizare locuri pe specializari si tari alocate romanilor de pretutindeni

Admiterea se organizeaza de institutia de invatamant:

Universitatea din Craiova

Oferta de scolarizare este urmatoarea:

total 154 din care: 91 cu bursa si 63 fara bursa

Inginerie electrica Informatica aplicata in inginerie electrica Moldova 2 2

Serbia 1 1

Inginerie electrica si calculatoare Bulgaria 1 1

Moldova 2 2

Inginerie energetica Ingineria sistemelor electroenergetice Bulgaria 1 1

Moldova 2 2

Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru Serbia 1 1

Inginerie industriala Tehnologia constructiilor de masini Bulgaria 1 1

Moldova 2 2

Inginerie marina si navigatie Navigatie si transport maritim si fluvial (la 

Drobeta-Turnu Severin)

Moldova 1 1

Istorie Istorie Bulgaria 1 1

Moldova 1 1

Serbia 1 1

Kinetoterapie Kinetoterapie si motricitate speciala Albania 1 1

Moldova 1 1

Serbia 1 1

Ucraina 1 1

Kinetoterapie si motricitate speciala (la 

Drobeta-Turnu Severin)

Albania 1 1

Grecia 1 1

Limba si literatura Limba si literatura moderna A (engleza/ 

franceza) – Limba si literatura moderna B 

(franceza/ engleza/ germana/ italiana/ 

spaniola)/ Limba si literatura latina

Bulgaria 3 1 2

Moldova 6 2 4

Serbia 2 2

Limba si literatura romana – O limba si 

literatura moderna  (engleza, franceza, 

italiana, germana, spaniola)

Serbia 2 2

Limbi moderne aplicate Traducere si interpretare (engleza, franceza) Bulgaria 2 1 1

Moldova 4 2 2

Management Management Moldova 1 1

Marketing Marketing Moldova 1 1

Serbia 1 1

Matematica Matematica Moldova 1 1

Serbia 1 1

Matematica informatica Bulgaria 1 1

Moldova 1 1

Mecatronica si robotica Mecatronica Moldova 5 5

Serbia 1 1

Robotica Albania 4 4

Muzica Interpretare muzicala - canto Moldova 1 1

Interpretare muzicala - instrumente Serbia 2 2

Relatii internationale si studii 

europene

Relatii internationale si studii europene Bulgaria 1 1

2/3



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE LICENTA, AN UNIVERSITAR 2017-2018

Domeniul de studii Specializarea Tara
Total 

locuri

Cu 

bursa

Fara 

bursa

U25 Albania (8 CB; 0 FTB); U25 Bulgaria (11 CB; 14 FTB); U25 Croatia (0 CB; 0 FTB); U25 Diaspora (0 CB; 2 

FTB); U25 Grecia (0 CB; 1 FTB); U25 Israel (0 CB; 0 FTB); U25 Macedonia (0 CB; 0 FTB); U25 Moldova (29 CB; 

46 FTB); U25 Serbia (40 CB; 0 FTB); U25 Ucraina (3 CB; 0 FTB); U25 Ungaria (0 CB; 0 FTB);

Repartizare locuri pe specializari si tari alocate romanilor de pretutindeni

Admiterea se organizeaza de institutia de invatamant:

Universitatea din Craiova

Oferta de scolarizare este urmatoarea:

total 154 din care: 91 cu bursa si 63 fara bursa

Relatii internationale si studii Relatii internationale si studii europene Moldova 1 1

Serbia 1 1

Silvicultura Silvicultura Serbia 1 1

Sociologie Sociologie Moldova 1 1

Serbia 1 1

Stiinta mediului Chimia mediului Moldova 1 1

Stiinte administrative Administratie publica Moldova 4 1 3

Serbia 2 2

Stiinte ale comunicarii Comunicare si relatii publice Bulgaria 1 1

Moldova 1 1

Serbia 2 2

Jurnalism Bulgaria 1 1

Moldova 1 1

Serbia 1 1

Stiinte ale educatiei Pedagogia invatamantului primar si prescolar Moldova 1 1

Serbia 1 1

Stiinte politice Stiinte politice Bulgaria 1 1

Moldova 2 2

Serbia 1 1

Teatru si artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) Moldova 1 1

Teologie Teologie ortodoxa pastorala Moldova 1 1

Serbia 1 1

Grand Total 154 91 63
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MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE AN UNIVERSITAR 2017-2018

Cod 

univ.
Institutia de invatamant

Ciclul de 

studii

TOTAL 

locuri 

alocate

CU BURSA - 

din care:

Din locurile CU 

BURSA pt R. 

MOLODVA, 

alocate prin 

protocol

FARA 

BURSA

25 Universitatea din Craiova Doctorat 4 3 2 1

Master 105 25 2 80

Grand Total 109 28 4 81

Repartizarea locurilor la studii universitare de master si de doctorat la

Universitatea din Craiova

1/1











Anexa 2  
Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de stat din România pentru românii de pretutindeni din 

 ALBANIA, MACEDONIA, SERBIA, UCRAINA 

 

__________________________________________________________________________________________________________  
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

ROMÂNIA - 2017 

 
 
 

 
  

 
DATE PERSONALE: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

STUDII ABSOLVITE: 

Ţara şi localitatea 
Denumirea instituţiei şi anul  

absolvirii 
Domeniul / 

profilul 

Media anilor de studii  Media  

examen  
de 

absolvir e 

Denumirea actului de 

studii3  

I II III IV V 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

 

 
1Toate câmpurile se completează obligatoriu 

CERERE DE ÎNSCRIERE  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA1 

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018  
   (Se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport) 

 
 

 

Foto 

3/4 

 

NUMELE  DE FAMILIE:    

 

 PRENUME:  

 

PAŞAPORT         seria:                  număr: 

  

COD NUMERIC PERSONAL:  
 

DOMICILIUL STABIL:   Țara:                                                                                                           Regiunea: 
 

Localitate:     ……                 Strada:                                                                                               Nr:  

 

 Telefon:           E-mail:  
  

 

DATA NAŞTERII:                          LOCUL NAŞTERII:  Țara: 

  

Localitatea:                                                                                   SEXUL:  Masculin…  Feminin… STAREA CIVILĂ:Căsătorit(ă)        

Necăsătorit(ă)  CETĂŢENIA:          NAŢIONALITATEA:  

PRENUMELE PĂRINŢILOR: 
 

 Tata:                                   Cetățenia:                            Naționalitatea   

                 

Mama:                                   Cetățenia:                            Naționalitatea  

 

 

Nr. înreg. MEN _________ din ___________ ATENŢIE ! 
A nu se completa de către candidat !  

 

                        

Se va completa cu litere latine majuscule 

 
                        

Se va completa cu litere latine majuscule 

     

 
        

 
             

 

        

 
            

 

            

    
    

 

             

 

            

         

Z Z L L A A A A 

 

            

 

           

 
         

 

            

 
            

 

          

 
            

 
            

 

          

 

              

         

            

     



Anexa 2  
Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de stat din România pentru românii de pretutindeni din 

 ALBANIA, MACEDONIA, SERBIA, UCRAINA 

 

__________________________________________________________________________________________________________  
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

ROMÂNIA - 2017 

CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE    Da        Nu    
 

 
*Alegerea instituțiilor de învățământ superior se va face în baza ofertei de locuri de studii a instituțiilor de învățământ superior, publicate pe site-ul 

www.edu.ro-cooperare-internatională/romanii de pretutindeni 

STUDII  SOLICITATE: 
1. AN PREGĂTITOR : 

La instituţia de învăţământ (aleasă din ANEXA Nr. 1):                                                                                                       

  ………………………………………………..……………………………………………………….……………. ……………………………………………………………….           

2. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ        
 

Instituţia de învăţământ:*…………………………………………………………………………………………………………………… 

Specializarea 

1) ……………………………………………………………………………… 14) ………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………… 15) ………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………… 16) ………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………… 17) ………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………… 18) ………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………… 19) ………………………………………………………………………… 

7) ……………………………………………………………………………… 20) ………………………………………………………………………… 

8) ……………………………………………………………………………… 21) ………………………………………………………………………… 

9) ……………………………………………………………………………… 22) ………………………………………………………………………… 

10) ……………………………………………………………………………  23) ………………………………………………………………………… 

11) ……………………………………………………………………………  24) ………………………………………………………………………… 

12) ……………………………………………………………………………  25) ………………………………………………………………………… 

13) ……………………………………………………………………………  26) ………………………………………………………………………… 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

  DATA………………………………………          SEMNĂTURĂ CANDIDAT……………………………….. 

 

  LOCALITATEA……….……………………          

 



Anexa 3 

 

DECLARAŢIE 

privind apartenenţa la identitatea culturală română 

  

Subsemnatul/Subsemnata................................................................................., cetăţean(ă) 

al (a)........................................................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de 

identitate/paşaportul seria...........nr…..........................eliberat (ă) de..........................................., 

domiciliat(ă) în …………………………………......................................................................., 

declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală 

română. 

În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române.  

Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de prevederile Codului 

penal al României privind falsul în în declaraţii şi sancţiunile aplicabile . 

 

Data.......................... 

                                 

                                Semnătura............................  

  

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni / Ambasada României la ……………........ / 

Consulatul General al României la .................................................... certifică faptul că prezenta 

declaraţie a fost dată de dl/dna ......................................................................................... pe propria 

răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 Data.......................... 

                 

                                Semnătura............................  

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87091#id_artA52
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87091#id_artA52


 

Anexa nr. 4 

 

 

 

 

 

Formular de confirmare a locului de studii 

 

Subsemnatul (a) ………………………………………….., cetățean al ………………………, 

identificat (ă) cu pașaport ……., seria ….., nr. ………, emis la data de ………….., de către 

…………………….., confirm / nu confirm1 ocuparea locului de studii fără plata taxelor de 

școlarizare dar cu bursă/locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă1, la 

studii universitare de licență / masterat / doctorat1, la programul de studii 

…………………………….., obținut în urma admiterii efectuate de către Universitatea 

……………………………………….., Facultatea …………………………….., 

specializarea............................... 

De asemenea, solicit cazare în căminele studențești/ nu solicit cazare în căminele 

studențești.2 

 

 

                  Data,                                                                                            Semnătura, 

                                                 
1 Opțiunea aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă  (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o linie orizontală.  

2 Opțiunea aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o linie orizontală. 
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                                                                                                ANEXA 5 

 

Țara Diploma 

Statul Islamic Afganistan Baccalaureat Certificate/12 Grade Graduation Certificate  

Republica Africa Centrală  Baccalauréat/Diplôm de Bachelier de l’Enseignement du 

Second Degré* 

Republica Africa de Sud National Senior Certificate - 7 materii din care 3* 
promovate cu 60% 

Republica Albania Deftese Pjekurie* 

Republica Algeriană Democratică și 

Populară 

Diplôme de Bachelier de l'enseignement secondaire général  

- punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate; 
minim 11/20 pentru celelalte domenii 

Republica Angola  Certificado de Estudios Pre-Universitarios*/ Habilitaçoes 
Literárias* 

Regatul Arabiei Saudite Tawjihiya (General Secondary Education Certificate)  – 
punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru 
 domeniul sănătate: 3 materii*  

Republica Argentina Titulo de Bachiller* 

Australia ACT Year 12 Certificate*/Higher School 

Certificate*/Examination Result Notice (minim 11 units) */ 
Northern Territory Certificate of Education 

(NTCE)*/South Australia Certificate of Education of 
Northern Territory*/ Student Education Profile 
(Queensland Senior Certificate) */South Australian 

Certificate of Education (SACE)* / Tasmanian Certificate 
of Education (TEC)* /Victorian Certificate of Education 

(VCE)*/Western Australian Certificate of Education 
(WACE)*   

Republica Austria Reifezeugnis/Reifeprüfungszeugnis/Reife-und 
Diplomprufungszeugnis  

Bacalaureat European Diplôme du Baccalauréat Europeen*/Europeisk 
Baccalaureat Diploma* 

Bacalaureat Internațional International Baccalaureate Diploma*  

Regatul Bahrain Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate) – 
punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru 

domeniul sănătate: 3 materii*  

Republica Populară Bangladesh Higher Secondary Certificate Examination - punctaj final 
minim 80/100; condiție cumulativă pentru domeniul 

sănătate: 3 materii*  

Regatul Belgiei  Diploma van secundair onderwijs/ Certificat 
d'Enseignement Secondaire Supérieur (C.E.S.S.)/ 

Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts 
(allgemein bildender und künstlerischer 
Sekundarunterricht) 

Republica Benin Baccalaureat de l`Enseignement du Second degree* 

Regatul Bhutan Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class XII) 
– Indian School Certificate examination* 

Statul Plurinațional al Boliviei Diploma Bachiller  en Humanidades* 

Bosnia și Herțegovina Diploma o polozenom zavrsnom ispitu/Diploma o 
Zavrsenoj Srednjoj Skoli   

Republica Botswana Botswana General Certificate of Secondary Education* - 
minim B 



 2 

Țara Diploma 

Republica Federală a Braziliei Diploma de Ensino Médio/Certificado de Conclusao de 

Segundo Grau/Certificado de Conclusao do Ensino Medio  
+ punctaj final 60 % la Exame Nacional do Ensino 

Médio*/Vestibular*  

Brunei Darussalam Brunei/Cambridge Advanced Level Certificate of 
Education – 2 materii*, minim C 

Republica Bulgaria Diploma za Sredno Obrazovanie 

Burkina Faso Baccalaureat de l`Enseignement du Second Degre* 

Burma (Myanmar) Basic Education High School Examination/Standard X 

Examination (Matriculation)* 

Republica Burundi Diplom d’Etat* 

Regatul Cambogiei Certificate of Upper Secondary Education*/Senior High 
School Certificate*/Attestation de Fin d'Etudes 

Secondaires de l'Enseignement General* 

Republica Camerun Sistem britanic: Cameroon GCE Ordinary Level 
Examinations + Cameroon GCE Advanced Level 
Examinations – 3 materii*, minim B  

Sistem francez: Baccalaureat de l`Enseignement 
Secondaire – 3 materii*, punctaj final 12/20 pentru 

domeniul sănătate, minim 11/20 pentru celelalte domenii  

Canada (Alberta) General /Advanced High School Diploma (Alberta)*  

Canada, British Columbia Secondary School Diploma*/Senior Secondary Graduation 
Diploma (Dogwood Diploma)* 

Canada, Manitobia High School Graduation Diploma* /Final Secondary 

School Leaving Certificate* 

Canada, New Brunswick High School Graduation Diploma*/Diplôme de Fin 
d'Etudes Secondaires* 

Canada, New Foundland and Labrador High School Graduation Diploma* 

Canada, North West Territories NWT High School* 

Canada, Nova Scotia Nova Scotia High School Graduation Diploma*/High 

School Completion Certificate*  

Canada, Nunavut High School Graduation Diploma*/School Leaving 
Certificate*  

Canada, Ontario Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Advanced 

level)*  

Canada, Prince Edward Island High School Graduation Diploma*  

Canada, Quebec Diplôme d'Etudes Secodaire (DES) Grade XI + Diplome 
d’Etudes Collégiales*  

Canada, Saskatchewan Complete Grade 12 Standing*/Division IV Standing 

(Record of High School Standing)*  

Canada Yukon Secondary School Graduation Diploma*  

Republica Capului Verde Ensino Secundario – 2 ◦ ciclo* 

Caraibe (Anguila/Antigua  și Barbuda / 
Barbados/Belize/ Insulele Virgine 

Britanice/ Insulele Cayman / 
Dominica/Granada/Guiana/Jamaica/Mo
ntserrat/St Kitts & St Nevis/ St Lucia / 

St Vicent & Grenadines / Trinidad 
&Tobago/Turks & Insulele Caicos) 

 

Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + 
Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE) – 2 

materii* A- level, minim C 



 3 

Țara Diploma 

Republica Cehă Vysvédceni o maturitni zkousce obținută la un 

Gimnaizum/Vysvedceni o maturitni zkousce (educație 
generală) de la Stredni odborna skola  

Republica Chile Bachillerato en Ciencias/Licencia de Enseñanza Media 

Humanístico/Científica*  

Republica Populară Chineză   Senior Secondary Graduation Examination  

Republica Ciad Baccalauréat* 

Republica Cipru Lise Diplomasi + Lisans Yerleştirme Sınavı – punctaj final 
minim 185,  3  materii*/ Apolytirion   

Republica Columbia Bachiller Academico* 

Republica Democratică Congo (Zair) Diplôme d'Etat d'Etudes secondaires du Cycle long/ 

Baccalauréat – punctaj final minim 12/20; condiție 
cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; pentru 

celelalte domenii – 11/20  

Republica Congo (Brazzaville) Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré  
( Enseignement Général) – punctaj final minim 12/20; 
condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; 

minim 11/20 pentru celelalte domenii 

Republica Coasta de Fildeș Diplôm de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré*  

Republica Coreea  Ilbankye Kodung Hakkyo (General High School 
Diploma)/Certificate of Graduation* 

Republica Costa Rica Bachillerato/Diploma Conclusión de Estudios de 

Educación Diversificada/Bachiller Educación Media*  

Republica Croația Svjedodžba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) o 
maturi 

Republica Cuba  Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras*/Título de 

Bachiller (nivel medio superior de la Education General)*  

Regatul Danemarcei Højere Handelseksamen (HHX) */ Højere Teknisk 
Eksamen (HTX) */Bevis for Højere Forberedelseseksamen 

(HF)/Studentereksamensbevis (STX) 

Republica Djibouti Baccalaureat de l’Enseignement Secondaire*  

Republica Dominicană  Diploma Bachiller+Pruebas Nacionales de Conclusion de 
la Educación Media*  

Republica Ecuador Título de Bachiller Unico Integral/Diploma Bachiller en 

Arte/Ciencias + Cursos pre-universitarios* 

Republica Arabă Egipt Thanaweya Am'ma (General Secondary School Certificate) 
- punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru 
domeniul sănătate: 3 materii*  

Republica Elenă diploma de finalizare a studiilor liceale +  pentru domeniul 

sănătate - media finală 10/20 la  examenele naţionale 
pentru liceu general (Panellinies Exetaseis); pentru 

celelalte domenii – media finală 8/20 la  examenele 
naţionale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis)  

Republica El Salvador Diploma Bachiller General* 

Confederația Elvețiană  Certificat de Maturité /Maturity Certificate/ 

Maturitätszeugnis/ Maturitatsausweis  

Emiratele Arabe Unite Shahadat Al-Thanawiya Al-Amma - punctaj final minim 
60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 
materii* 
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Țara Diploma 

Statul Eritreea Eritrean Secondary School Education Certificate 

Examination (ESECE)* 

Republica Estonia Gümnaasiumi lõputunnistus + Riigieksamitunnistus*  

Republica Federală Democrată Etiopia  Ethiopian Higher Education Entrance Examination – 5 
materii din care 2* promovate cu 50 de puncte/minim 

C/Grade Point Average 3 

Republica Insulelor Fiji New Zeeland School Certificate/Seventh Form 
Examination Certificate/Fiji School Leaving Certificate 

Examination - 3 materii* 

Republica Finlanda Ylioppilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg) 

Republica Franceză Diplôme du baccalauréat  

Republica Gaboneză Baccalauréat* 

Republica Gambia West African Examinations Council Senior Secondary 
School Leaving Certificate/West African Senior School 

Certificate Examination (WASSCE) - 3 materii* 
promovate cu C6 

Republica Federală Germania Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) 

Republica Ghana Senior Secondary School Certificate Examination (SSSCE) 

– cel puțin 6 materii din care 2* promovate cu minim C  

Guadalupe Baccalauréat Deuxième Partie*  

Republica Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras*  

Republica Guineea Baccalauréat 2eme Partie – punctaj final minim 12/20; 
condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; 
minim 11/20 pentru celelalte domenii 

Republica Guineea Bissau Certificado de Conslusao do Ensino Secundario* 

Republica Haiti Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques 
(Première + Deuxième Partie)*/Diplôme d'Etudes 
Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système 

traditionnel)*/Baccalauréat/Diplôme d'Enseignement 
Secondaire (système réformé) *  

Republica Honduras Bachillerato Universitario*/Titulo de Bachiller en Ciencias 

y Letras* 

Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination 
(HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination 

(HKALE)- 3 materii* A Level, minim C 

Republica India All India Senior School Certificate (AISSC) de la Central 
Board of Secondary Education (CBSE)/Indian School 
Certificate (ISC) de la Council for the Indian School 

Certificate (CISCE)/Higher Secondary Certificate 
(HSC)/Intermediate Certificate, punctaj final minim 60%; 

condiție cumulativă  pentru domeniul sănătate: 3 materii* 
cu punctaj minim de 70% 

Republica Indonezia IJAZAH Sekolah Menengah Atas*/ Madrasah Aliyah 
(SMA / MA)* 

Regatul Hașemit al Iordaniei Tawjihi  - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă 
pentru domeniul sănătate: 3 materii*  

Republica Irak Al-Edadiyah/Al-Idadiyah Sixth Form Baccalaureat – 
punctaj final minim 70%; condiție cumulativă pentru 

domeniul sănătate: 3 materii*  
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Țara Diploma 

Republica Islamică Iran Diplom-e-Motevasete +  Peeshdaneshgahe* (Pre-

University year) 

Republica Irlanda Leaving Certificate (Ardteistmeireacht) cu cel puțin șase 
materii din care 2* promovate la nivel avansat (Higher 

level) C2, și C3 pentru celelalte domenii 

Republica Islanda Stúdentspróf (Matriculation Examination)* – punctaj 
minim 6/10 

Statul Israel Israil Te’udat Bagrut *  

Republica Italiană Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo dei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore 
(...)/Diploma di Maturita (...) 

Japonia Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (High School Certificate 
of Graduation) 

Republica Kenya  Kenyan Certificate of Secondary Education (KCSE) - 8 
materii din care 3* promovate cu minim  C+ 

Kosovo Diploma de finalizare a studiilor liceale (Matura/Diploma 
për kryerjen e shkollës së mesme te pergjithsme – 

gjimnazin) + Testi i Maturës Shtetërore*  

Statul Kuweit Shahadat Al-Thanawiya-Al-A'ama - punctaj final minim 
60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 

materii*  

Republica Populară Democrată Laos  Baccalauréat de l’Énseignement General  - 3 materii * 
punctaj minim 6/10 pentru fiecare materie 

Regatul Lesotho Cambridge Overseas School Certificate – 2 materii*  “pass 

with credit” 

Republica Letonia  Atestäts par visparejo videjo izglitibu*  

Republica Libaneză Baccalauréat général (Libanais), punctaj final minim  60% 
sau 12/20 pentru domeniul sănătate, 3 materii*  

Republica Liberia Senior High School Certificate (SHCE) – opt materii din 

care 3* minim „Good” 

Republica Libia Secondary Education Certificate – punctaj minim 60%, 
pentru domeniul sănătate 3 materii*  

Principatul Liechtenstein Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums 

Republica Lituania Brandos atestatas (Maturita-certificate)* 

Marele Ducat al Luxemburgului Diplôme/Certificat de Fin d'Etudes secondaires*  

Republica Macedonia Svidetelstvo za polo en maturski ispit*   

Republica Madagascar Baccalauréat de l'Enseignement secondaire – punctaj final 

minim 11/20  

Republica Malawi Malawi School Certificate of Education* 

Federația Malaeziei Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia – pentru domeniul sanatate 
3 materii* 

Republica Mali Baccalaureat Malien – 2eme Partie* 

Republica Malta Matriculation Certificate*, minim C 

Regatul Maroc Attestation/Diplome du Baccalauréat* – punctaj final 

minim 12/20 pentru domeniul sănătate,  pentru celelalte 
domenii - punctaj minim 11/20 

Republica Islamică Mauritania  Diplome du Baccalauréat de l'Enseignement   Secondaire* 

Republica Mauritius General Certificate of Education Advanced Level – 2 

materii*, minim C 

Statele Unite Mexicane Diploma de Bachiller General* 
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Țara Diploma 

Republica Moldova Diploma de bacalaureat 

Principatul Monaco Baccalauréat de ľEnseignement Général 

Republica Mozambic Certificado de Habilitaçoes Literarias*  

Republica Muntenegru Diploma o Završenoj Srednjoj Školi/Diploma o 
polozhenom zavrshnom ispitu (Secondary Schoool 
Leaving Certificate)* 

Republica Namibia  Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and 

Ordinary level) - 6  materii din care  3* la nivel avansat 
(Higher), notă minimă 3  

Regatul Nepal School Leaving Certificate + Higher Secondary Certificate 

– punctaj final 70%, 3 materii* 

Noua Zeelandă National Certificate of Educational Achievement  Level 3* 
– minim 42 credite  

Republica Nicaragua Bachillerato en Ciencias y Letras* 

Republica Niger Baccalauréat – 3 materii* 

Republica Federală Nigeria  Senior School Certificate – 5 materii din care 3* 

promovate la nivel B3 / West African Senior School 
Certificate - 5 materii din care 3* promovate cu minim 3 

Regatul Norvegiei Vitnemål videregående opplæring (generell 

studiekompetanse)* Eksamenskarakter nota minimă 4 
pentru domeniul sănătate  

Sultanatul Oman Thanawiya Amma (General Certificate/ General Education 
Diploma) – punctaj final minim 60%; condiție cumulativă 

pentru domeniul sănătate: 3 materii*  

Republica Islamică Pakistan Higher Secondary School Certificate (recunoscute de Inter 
Board Committee of Chairmen), punctaj final minim 80%, 

3 materii* cu un punctaj minim 80% 

Palestina Tawjihi eliberat conform curriculum-ului egiptean sau 
iordanian - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă 

pentru domeniul sănătate: 3 materii*  

Republica Panama Diploma Bachiller*  

Papua Noua Guinee Higher School Certificate + one-year foundation course* 

Republica Paraguay Diploma Bachiller* 

Republica Peru Certificado de Educación Secundaria Comun Completa  + 
Curso preparatorio* 

Republica Polonia Świadectwo dojrzałości Liceum Ogólnoksztalcacego*  

Republica Portugheză Diploma de estudos /ensino secundários/Certidao de 

habilitacoes + Exames Nacionais do Ensino Secundario - 2 
materii*  promovate cu minim 10/20  

Statul Qatar Al-Thanawiya Aama Qatari (Qatar General Secondary 

Education Certificate) - punctaj final minim 60%; condiție 
cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*  

Regatul Țărilor de Jos Diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs   

Regatul Unit al Marii Britanii și al 

Irlandei de Nord 

General Certificate of Secondary Education + General 

Certificate of Education – 2 A Level, minim B pentru 
domeniul sănătate;  minim D pentru celelalte domenii  

Republica Rwanda Diplôme de Fin d'Etudes secondaires*/Certificat du Cycle 
Supérieur de l'Enseignement Secondaire*  
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Țara Diploma 

Scoția Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish 

Qualifications Certificate - 5 materii din care 2* Advanced 
Higher 

Republica Senegal Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire (Série L and S) 

– 12/20 pentru domeniul sănătate, 11/20 pentru celelalte 
domenii 

Republica Serbia Diploma o polozenom maturskom ispitu/Diploma o 
Završenoj Srednjoj Školi/Diploma o polozhenom zavrsnom  

ispitu 

Republica Sierra Leone West African Senior School Certificate Examination – 5 
materii din care 2* promovate cu minim 6/ General 

Certificate of Education (GCE) – cinci  (5) materii din care 
2* A-level, minim C 

Republica Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary + 

Cambridge General Certificate of Education Advanced 
Level - 2 materii* AL, minim C 

Republica Arabă Siriană  Al Shahâda Al Thânawiyya al-Imma (General Secondary 
School Certificate) - punctaj final minim 60%; condiție 

cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*  

Republica Slovacă Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium)*  

Republica Slovenia Spricevalo o splosni maturi (Splosna Matura)* 

Somalia Shahaadada Dugsiga Dare (Secondary School Leaving 
Certificate)  cu 3 materii relevante pentru domeniul 

sanatate  

Regatul Spaniei Titulo de Bachiller + Pruebas de Aptitud para el Acceso a 
la Universidad (Selectividad), calificación Apto, 2 

materii*; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate - 
nota minimă 6/10 

Republica Democrată Socialistă Sri  

Lanka 

Sri Lanka General Certificate of Education Ordinary Level 

– 6 materii + Sri Lanka General Certificate of Education 
Advanced Level (A level)* 

Statele Unite ale Americii High School Graduation Diploma/GED/High School 
Equivalency Diploma + Scholastic Aptitude Test (SAT) - 

condiție cumulativă pentru domeniul sănătate - minim 
600/800 la 2 materii*; pentru celelate domenii  - minim 

420/800 la 2 materii/ AP Test – condiție cumulativă pentru 
domeniul sănătate - minim 3/5 la 2 materii*, pentru 
celelalte domenii - minim 2/5 la 2 materii 

Republica Sudan Higher Secondary School Certificate - punctaj final minim 

60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate – 3 
materii*;  

Regatul Suediei Slutbetyg Fran Gymnasieskola/Kommunal 

Vuxenutbildning/Komvux - punctaj minim 2350 credite – 
2 materii* nivel A, calificativ VG 

Republica Surinam  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

Regatul Swaziland Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A level, 2 

materii*, minim C 
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Țara Diploma 

Școli internaționale Diplome de studii liceale emise de instituții de învățământ 

particulare care desfășoară activităţi de învăţământ 
corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară decât 

cel al țării în care funcționează instituția respectivă și sunt 
emise conform sistemului educațional adoptat.  

Taiwan Senior High School Diploma/Senior High School 
Certificate of Graduation + Designed Subjects Examination 

– 2 materii* 

Regatul Thailandei Certificate of Secondary Education/Certificate of 
Completion grade 12 *   

Republica Unită Tanzania  Advanced Certificate of Secondary Education - cinci 

materii din care 2* A-level, minim C 

Republica Togoleză Diplome de Bachelier de l’Enseignement du Troisieme 
Degre* 

Reagatul Tonga Tonga National Form Seven Certificate + Pacific Senior 

Certificate* 

Republica Tunisia Diplome de Bachilier de l`Enseignement secondaire – 
punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate, minim 

11/20 pentru celelalte domenii 

Republica Turcia Lise Diplomasi  

Țara Galilor Welsh Baccalaureat-Advanced diploma 2 AL*, minim B 
pentru domeniul sănătate, minim D pentru celelalte 
domenii 

Republica Uganda Uganda Certificate of Education (UCE) + Uganda 

Advanced Certificate of Education – 2 materii AL*, minim 
C 

Ungaria Gimnazium Érrettségi Bizonyitvány 

Republica Orientală Uruguay Bachillerato – 2 materii* 

Republica Bolivariană a Venezuelei Titulo de Bachiller + Prueba de Aptitud Academica* 

Republica Socialistă Vietnam Bang Tót Nghiep Phó Thông (Certificate of Secondary 
School Graduation)  

Republica Yemen Al Thanawiya - punctaj final minim 70%, 3 materii* 

Republica Zambia Zambian School Certificate – 6 materii din care 2* 
promovate cu nota 4   

Republica Zimbawe Cambridge Higher School Certificate (HSC) – 2 materii*, 
minim C/General Certificate of Education A Level – 2 
materii* minim C 

 

 
*Materii relevante pentru domeniul la care se solicită înscrierea  



                                                                                                                                                                                       ANEXA nr.2  
                                                                                                                                                                                                          la  metodologie

 Nr. Ref…………….
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION  
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENE
GENERAL DIRECTION FOR INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN AFFAIRS
DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street,010168 Bucharest 
Tel. (+4021) 4056200; 4056300

       CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII
APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES

                 DEMANDE D'APPLICATION POUR LA LETTRE D'ACCEPTATION AUX ÉTUDES
( Se completeaza  cu majuscule/ to be filled in with capital letters/ A completer en majuscules)

1. NUMELE______________________________________________PRENUMELE_____________________________________________________________
(SURNAME/NOMS)                                                                                                           (GIVEN NAMES/PRENOMS) 

2. NUMELE PURTATE ANTERIOR ___________________________________________________________________________________________________
(PREVIOUS SURNAMES/NOMS PORTE ANTERIEUREMENT) 

3. LOCUL NASTERII       Tara ______________________________  Localitatea _________________________________        Data 
(DATE AND PLACE OF BIRTH/ (COUNTRY/PAYS)  (PLACE/LOCALITE)                                           (DATE/DATE) Z Z L L A A A A 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE           ( D D M M Y Y Y Y ) 

4. PRENUMELE PARINTILOR ______________________________________________________________________________________________________
(PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMES DES PARENTES) 

5. SEXUL (SEX/SEXE) :                               M                         F  

6. STAREA CIVILA :                               CASATORIT(A)                  NECASATORIT(A)                    DIVORTAT (A)                 VADUV(A) 
(ETAT CIVIL)                                                                  (MARRIED/MARIE)                        (SINGLE/CELIBATAIRE)                           (DIVORCED/DIVORCE)                  (WIDOW/VEUF(VE))

7. CETATENIA (CETATENIILE) ACTUALE ______________________________CETATENII ANTERIOARE_____________________________________
     (ACTUAL CITIZENSHIP(S)NATIONALITE(S) ACTUELE(S))                                                                          (PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES) 

8. DOCUMENT DE CALATORIE :           TIPUL___________________________SERIE_____________________ NR._______________________________
(TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT DE VOYAGE)   (TYPE/TYPE)                                                            (SERIE/SERIE)                                                (NO/NO) 

ELIBERAT DE TARA: ________________________    LA DATA                                                                   VALABILITATE_____________________ _____
(ISSUED BY COUNTRY/ EMIS PAR PAYS)                                           (DATE OF ISSUE/      Z Z L L A A A A                          (VALADITY/EXPIRANT LE) 

DATE D'EMISSION)

9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL :   TARA _______________________________ LOCALITATEA _______________________________________
(ACTUAL PERMANENT RESICENCE/DOMICILE            (COUNTRY/PAYS)                                                                    (PLACE/LOCALITE) 
PERMANENT ACTUEL)

10. PROFESIA ___________________________________________ LOCUL DE MUNCA ______________________________________________________
       (PROFESSION/PROFESSION)                                                                                           (WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL) 

11. ADRESA COMPLETA UNDE POATE FI TRIMISA SCRISOAREA DE ACCEPTARE (THE COMPLETE ADDRESS WHERE THE LETTER OF ACCEPTANCE CAN BE 
SENT TO YOU/ L'ADRESSE COMPLETE OU ON PEUT ENVOYER LA LETTRE D'ACCEPTATION

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

12. E-MAIL / COURRIEL___________________________________________________________________________________________________________

13. MOTIVATIA DEPLASARII IN ROMANIA ( PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR)

                    STUDII (STUDIES/ETUDES) 

NOTE: Toate campurile sunt obligatorii; Cererea trebuie completata in 2 exemplare si insotita de documentele mentionate in Sectiunea V. All the fields are mandatory, must be 

completed in 2 copies and have to be accompanied by the documents mentioned in Section V,  or else your request will not be processed.  Tous les champs sont obligatoires, doivent. 
être complétés en 2 exemplaires et doivent être accompagnés par les documents mentionnés à la Section V, sinon votre sollicitation ne sera pas analysée .



I. Previous education/Etudes precedentes (Fill in all columns wich are applicable to you/Remplez toutes les 
colonnes qui vous concernent)

Type of Certificate issued /
Type de Certificat reçu 

Country/ Pays Name of School / Nom du
Lycée / Université 

Year of admission / Year of
graduation

Année d'admission / Année
d'obtention du diplome 

II. Studies applied for in Romania / Option d’études en Roumanie 

Studies applied
for in Romania 
Option d'études
en Roumanie 

Branch/Speciality 

Domaine
/Spécialité 

High School/ University

 Lycée / Université 

Language of
instruction

Langue
d'enseignement  

I apply for the Romanian language course (For 
YES you have to mention the University)
 Je désire suivre le cours prparatoire de langue 
Roumaine (Pour OUI il faut mentionner 
l'Université) 

YES/OUI NO/NON

Secondary, in the 
grade 
Préuniversitaire, classe

Undergraduate 
Universitaire 

Master 

Postgraduate medical 
education/ Etudes 
medicales 
postuniversitaires

Ph.D. /
Doctorat 

III. Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor)
        Langues connues (rempli: excellente, bonne, faible) 

Language
Langue 

Writing
Écrite 

Speaking 
Parlée 

Institution that issued the certificate 
Institution qui a émis le certificat 

Romanian

IV. Statement of the applicant / Déclaration du solliciteur 
 I oblige myself to observe the laws in force in Romania, the school and university rules, regulations and norms, as well as those for social life.
. / Je suis obligé de respecter les lois en vigueur en Roumanie, les normes et les réglementations des écoles et des universités, ainsi que les règles 
de cohabitation sociale .
I have taken note of the fact that school fees may change during the years of study and must be payed, in free currency, in advance for a period 
of at least 9 months for full time courses and at least 3 months for part time courses. / J'ai pris note que la valeur des taxes d'études peut être 
changée pendant l’année d'études et qu'il faut les payer, en devise étrangère, 9 mois en avance pour les cours complets et 3 mois en avance pour 
les cours partiels.
I am aware that any untrue information will lead to my disqualification. / Je comprends et j'accepte que toute information incorrecte ou fausse, 
toute omission vont entraîner ma disqualification.
V. Annex (authenticated copies and translations of the documents, in an internationally wide-spred language)
Annexes (photocopies et traductions légalisées des documents, dans une langue de circulation internationale) 
1. The certificate of studies / Les certificats des études; 
2. The birth certificate / L'acte de naissance ; 
3. Passport / Passeport;
4. Medical certificate / Certificat médical; 
5. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies applicants and for those wishing to continue 
studies begun in other countries / La liste complète des résultats des études pour chaque année, pour ies solliciteurs des études postuniversitaires 
et pour les étudiants qui désirent se transférer d'un autre pays.
On my arrival in Romania I should submit the original documents. 
À mon arrivée en Roumanie je vais présenter tous les documents en original.

Date ………………………………                                                                                                Signature ……………………………….               
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