
ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2021-2022 

Studii universitare de MASTER  

 

 
Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, pe locuri de studii 

fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în 

anul universitar 2021-2022 

 

La admiterea la studii universitare de master pot candida absolventi etnici romani cu diplomă de 

licență sau echivalentă.  

Sunt eligibili pentru înscrierea la concurs romanii de pretutindeni care au absolvit programe de studii 

de licență acreditate. 

 

Candidații se vor înscrie pe platforma de admitere, în secțiunea alocată pentru candidații romani de 

pretutindeni. 

 

Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența documentelor 

digitale/scanate încărcate în platforma de înscriere și  cele originale. 

 

 

Admiterea la studii universitare de MASTER a românilor de pretutindeni 

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021 

 

 
Candidații se vor înscrie pe platforma de admitere, în secțiunea alocată pentru candidații romani de 

pretutindeni, în perioada: 

 

Sesiunea Iunie-Iulie 2021: 

 01.06.2021-13.07.2021  

 

FOARTE IMPORTANT: 

1.  Dosarele candidatilor romani de pretutindeni înscriși în platforma de admitere pe locurile special 

alocate, sunt verificate și validate de comisia de admitere; 

2.  Candidații români de pretutindeni vor susține  probele (eliminatorii/de concurs/ 

scrisepractice) în funcție de specializările pentru care au optat și modalitatea de admitere 

publicată pe site-ul UCv în datele stabilite în calendarul admiterii astfel:  

 Sesiunea iulie: 

o 14.07.2021 probe eliminatorii; 

o 15.07.2021 desfăsurare eventuale probe de concurs. 

 Sesiunea septembrie:  

o 20.09.2021 probe eliminatorii; 

o 21.09.2021 desfășurare eventuale probe de concurs; 

3.  Locurile alocate candidaților români de pretutindeni sunt incluse în capacitatea de școlarizare 

aprobată de ARACIS; 

4.  Candidații sunt admiși la un singur program de studii în limba română, în ordinea 

descrescătoare a mediei obținute,  locurile disponibile și  lista de specializări pentru care 

candidatul a optat la înscriere; 

5.  În situația în care mediile candidaților sunt egale, se aplică criteriile de departajare stabilite 

pentru programul de master și afișate pe site-ul www.ucv.ro, la secțiunea Admitere; 

6.  Listele preliminare cu candidații admiși vor fi afișate centralizat la datele stabilite în calendarul 

http://www.ucv.ro/


  

general de admitere pentru studii de masterat:  

o 16.07.2021, sesiunea iulie; 

o 22.09.2021, sesiunea septembrie; 

7. Candidații români de pretutindeni au obligația de a-și confirma locul la un singur program de 

studii, prin completarea formularului din Anexa 4 și încarcarea acestuia în platforma de 

admitere, în perioada: 

o 18.07.2021-21.07.2021, sesiunea iulie; 

o 23.09.2021-26.09.2021, sesiunea septembrie; 

8. Dupa încheierea perioadei de confirmare se va face redistribuirea locurilor neconfirmate și se va afisa 

lista intermediară cu candidații admiși: 

 22.07.2021, sesiunea iulie; 

 27.09.2021, sesiunea septembrie; 

9. Candidații admiși vor depune actele în original/documentele autentificate, transmise anterior 

prin mijloace electronice, pîna la data de: 

o 26 iulie 2021, sesiunea iulie; 

o 29.09.2021, sesiunea septembrie; 

10.  Lista finala cu candidații admiși va fi afișată pe:  

o 28 iulie 2021, sesiunea iulie; 

o 30.09.2021, sesiunea septembrie; 

11. Ulterior, comisia centrală va transmite către Ministerul Educației lista candidaților admiși cu 

rezultatele finale în vederea obținerii aprobărilor de școlarizare. 

 

 

Dosarul de candidatură trebuie să conține următoarele documente: 

Pentru absolvenții cu Diplomă de Licență în România: 

a) cerere de înscriere, conform Anexei 2 

b) certificat de naștere – copie și traducere legalizată; 

c) paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului - copie; 

d) carte de identitate care atestă domiciliul stabil – copie; 

e) certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau într-o 

limbă de circulaţie internaţională; 

f) diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă - copie și traducere legalizată în română sau 

într-o limbă de circulaţie internaţională; diploma de Licență sau diploma echivalentă - copie și 

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

g) foi matricole/suplimentele la diplomă privind studiile liceale și de licență - copie și traducere 

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

h) recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la 

admiterea în învățământul superior teologic, după caz - copie; 

i) certificat medical 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 – copie; 

j) declarația privind apartenența la identitatea culturală română, doar pentru românii de 

pretutindeni (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a candidaților pentru care cel 

puțin unul dintre părinți poate face dovada cetățeniei române), autentificată de misiunea 

diplomatică a Romaniei în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) (Anexa 3) – copie; 

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

stat din România și că nu deține acte de identitate eliberate de instituțiile abilitate din România 

(Anexa 6). 

 



  

Pentru absolvenții cu Diplomă de Licență obținută în alte state: 

a) cerere de înscriere, conform Anexei 2 

b) certificat de naștere – copie și traducere legalizată Copia certificatului de naștere; 

c) paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului - copie; 

d) carte de identitate care atestă domiciliul stabil – copie; 

e) certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau într-o 

limbă de circulaţie internaţională; 

f) diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă - copie și traducere legalizată în română sau 

într-o limbă de circulaţie internaţională; 

g) foi matricole privind studiile liceale - copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională; 

h) recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la 

admiterea în învățământul superior teologic, după caz - copie; 

i) certificat medical 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 – copie; 

j) declarația privind apartenența la identitatea culturală română, doar pentru românii de 

pretutindeni (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a candidaților pentru care cel 

puțin unul dintre părinți poate face dovada cetățeniei române), autentificată de misiunea 

diplomatică a Romaniei în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) (Anexa 3) – copie; 

k) dovada studierii limbii române (atestatul de absolvire a Anului pregătitor de limba română, acte 

de studii romanești - diplome, certificate-, sau acte de studii, situații școlare care atestă cel puțin 

patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, sau certificatul de competență lingvistică. 

de nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din Romania, care 

organizează an pregătitor, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație romanească în 

universități din străinătate/Institutul Limbii Romane sau Institutul Cultural Român). Românii de 

pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau 

informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr -o evaluare (nivel minim B1), definită 

conform Cadrului European comun de referinţă pentru învăţarea limbilor; 

l) declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la bugetul de 

stat din România și că nu deține acte de identitate eliberate de instituțiile abilitate din România 

(Anexa 6). 


