
ADMITERE ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ 2018-2019 

 

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 Licență sau diploma echivalentă,tradusă în limba româna sau într-o limbă 

de circulaţie internaţională;  

c) foaia matricolă privind studiile universitare, 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. 

 

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 (2018) - 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. 

 

  


