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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, rectorat@ucv.ro

PREVEDERI GENERALE
Date de contact:
Adresă: Clădirea Centrală, Str. A.I. Cuza, Nr. 13, 200585, Craiova:
Departamentul de Relații Internaționale: E-mail: relint@ucv.ro; Tel./Fax: 0251419030
An pregatitor, Facultatea de Litere: E- mail: secretariat.litere@ucv.ro; Tel.: 0251411552
Școala Doctorală: E-mail: doctorat@central.ucv.ro; Tel.: 0251419900
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:

An pregătitor pentru învățarea limbii române

Studii universitare de LICENȚĂ

Studii universitare de MASTER

Studii universitare de DOCTORAT
Pentru scopul prezentei proceduri, cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat
terț al Uniunii Europene (inclusiv al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord),
dovedită prin deținerea unui pașaport valabil.
În conformitate cu prevederile OMEN 3009/2017, din categoria românilor de pretutindeni
fac parte:
a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine
română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara
frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni,
bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni,
macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni,
moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate
celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum
și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.
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INSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Cetățenii străini pot fi înscriși la studii universitare de licență/master/doctorat sau an
pregătitor, dacă au documente care atestă cetățenia statului din care provin și sunt
absolvenți cu diplomă de bacalaureat/licență/master sau echivalentul acesteia. Pentru
absolvenții anului școlar/universitar în curs pot fi acceptate doar adeverințe oficiale care țin loc
de diplomă și care conțin rezultatele ce vor fi înscrise în viitoarea diplomă.
Diplomele de studii liceale recunoscute de Ministerul Educației pentru înscrierea
cetățenilor străini la studii universitare de licență sunt cuprinse în Anexa 1.
Candidații se vor înscrie online, pe www.ucv.ro, prin intermediul platformei de admitere,
în secțiunile speciale dedicate categoriei de cetățeni din care fac parte (cetațeni
străini/români de pretutindeni) în perioada:
Sesiunea Iunie-Iulie 2021:

01.06.2021-13.07.2021
Sesiunea Septembrie 2021 (pentru eventuale locuri ramase disponibile):

01.09.2021-12.09.2021
Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența
documentelor digitale/scanate încărcate în platforma de înscriere și cele originale.

TAXE
Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere și înmatriculare, conform OM.4107/6.07.2018,
candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini
propuși conform documentelor de cooperare bilaterală, a unor oferte unilaterale ale
statului român, a ofertelor MAE, ME etc.
Romani de pretutindeni pot candida pe locurile de la buget doar la programele în limba
română conform Metodologiei de scolarizare a romanilor de pretutindeni, aprobată prin ordin
comun nr. 3900/2017.
Românii de pretutindeni plătesc taxă de școlarizare în următoarele cazuri, conform
Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, aprobată prin prin ordin comun
3900/2017:
- candidează pentru programe cu predare exclusiv în limbă străină;
- au beneficiat de finanțare de la bugetul statului român pentru același ciclu de studii, un
al doilea program de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă;
- se reînscriu la studii după exmatriculare sau retragere de la studii.
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1. Taxe de școlarizare:
 Cetăţeni străini din state MEMBRE UE, nivel AN PREGĂTITOR/LICENȚĂ/
MASTER/DOCTORAT: Taxa de școlarizare este aceeași ca pentru cetățenii
români;
 Cetăţeni străini pe cont propriu valutar (CPV) din state non-UE, nivel
LICENȚĂ/MASTER/DOCTORAT (taxe valabile pentru anul universitar
2021/2022):
Domeniul de licenţă

Domeniul de
învăţământ
Matematici şi
matematici
aplicate
Ştiinţe
Sport
Muzică
Teatru
Socio-uman,
economic

Tehnic
Agronomic

Matematică, Informatică
Chimie, Fizică, Ştiinţa mediului,
Geografie
Educaţie fizică şi sport,
kinetoterapie
Muzica
Teatru
Limbă şi literatură, Limbi
moderne aplicate, Ştiinţe ale
comunicării,
Filozofie,
Sociologie, Asistenţă socială,
Istorie, Relaţii internaţionale şi
studii europene, Ştiinţe ale
educaţiei, Ştiinţe politice,
Teologie, Drept, Ştiinţe
administrative, Ştiinţe economice
Toate domeniile
Toate domeniile

Studii
universitare de
licenţă/ master
- euro/lună
270

Studii
universitare
de doctorat
- euro/lună
290

270

290

270

290

420
750

440
770

220

240

270
270

290
290

 Cetăţeni străini pe cont propriu valutar (CPV) din state non-UE, nivel AN
PREGĂTITOR (taxe valabile pentru anul universitar 2021/2022, conform Legii
nr.1/06.01.2010, pentru aplicarea O.G. nr.22/2009):
Domeniul de învățământ
Tehnic, agronomic, ştiinţe,
matematici şi sport
Arhitectură
Socio-uman, psihologie,
economic
Medicină
Muzică şi arte
Interpretare muzicală, teatru
Film

Studii universitare de
licenţă/master, rezidenţiat
- euro/lună
270

Studii universitare de
doctorat, învăţă- mânt
postuniversitar
- euro/lună
290

350
220

370
240

320
420
750
950

340
440
770
970
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2. Taxe de procesare dosar (pentru cetățenii din state UE și din state TERȚE UE care
nu se încadrează în categoria Românilor de pretutindeni): 400 RON (85 Euro)
Plata se face, prin platforma de admitere sau prin transfer bancar în contul de lei:
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
C.I.F. 4553380
IBAN: RO48BRDE170SV46910431700
sau în contul de Euro:
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
C.I.F. 4553380
IBAN: RO65RNCB0134018453880070
Mențiune: Taxă procesare dosar înscriere
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I.

ADMITERE ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ 2021-2022

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 fac dovada cunoașterii limbii române, se vor vor fi înscrie la cursurile anului
pregătitor de limbă română.
Durata cursurilor anului pregătitor este de un an academic pentru studii universitare de
licență/master/doctorat;
Perioadă de înscriere:
Sesiunea Iunie-Iulie 2021:

01.06.2021-13.07.2021
Sesiunea Septembrie 2021 (pentru eventuale locuri ramase disponibile):

01.09.2021-12.09.2021
Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența
documentelor digitale/scanate și cele originale.
Candidații se vor înscrie pe platforma de admitere în secțiune alocată pentru candidații
străini pe locurile alocate exclusiv pentru anul pregătitor.
Documente necesare pentru candidații care se înscriu la anul pregătitor în vederea efectuarii
ulterioare de:
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
1. Români de pretutindeni/ Cetăţeni străini din state MEMBRE UE
Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a)
cerere de înscriere, conform Anexei 2;
b)
diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă - copie și traducere legalizată în română
sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
c)
foaie matricolă privind studiile liceale - copie și traducere legalizată în română sau întro limbă de circulaţie internaţională;
d)
certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
e)
paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului copie;
f)
cartea de identitate care atestă domiciliul stabil - copie.
g)
certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
h)
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;
i)
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.
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2. Cetăţenii străini din state TERŢE UE
Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a)
cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile,
conform Anexei 2B;
b)
diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă, autentificată de autoritățile de resort
din țara emitentă - copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională;
c)
foaie matricolă privind studiile liceale - copie și traducere legalizată în română sau întro limbă de circulaţie internaţională;
d)
certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
e)
actul care atestă domiciliul stabil în străinătate într-o limbă de circulație internațională –
copie;
f)
paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului copie;
g)
certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
h)
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;
i)
chitanţa de achitare a taxei de procesare a dosarului - copie.
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
1. Români de pretutindeni/ Cetăţeni străini din state MEMBRE UE
Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a)
cerere de înscriere, conform Anexei 2;
b)
diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă - copie și traducere legalizată în română
sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
c)
diploma de Licență sau diploma echivalentă - copie și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
d)
foi matricole/suplimentele la diplomă privind studiile liceale și de licență - copie și
traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
e)
certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
f)
paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului copie;
g)
cartea de identitate care atestă domiciliul stabil - copie.
h)
certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
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.
2. Cetăţenii străini din state TERŢE UE
Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a)
cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile,
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

conform Anexei 2B;
diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă, autentificată de autoritățile de resort
din țara emitentă - copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională;
diploma de Licență sau diplomă echivalentă - copie și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
foi matricole/suplimentele la diplomă privind studiile liceale și de licență - copie și
traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
actul care atestă domiciliul stabil în străinătate într-o limbă de circulație internațională –
copie;
paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului copie;
certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
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;
chitanţa de achitare a taxei de procesare a dosarului - copie.

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, completată la toate rubricile,
conform Anexei 2B;
b)
diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă, autentificată de autoritățile de resort
din țara emitentă - copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională;
c)
diploma de Licență sau diploma echivalentă, autentificată de autoritățile de resort din
țara emitentă - copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională;
d)
diplomă de Master sau echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile de resort din
țara emitentă sau adeverintă de absolvire a studiilor de master, pentru absolventii anului
curent;
e)
foi matricole/suplimentele la diplomă privind studiile liceale, de licență și de master copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
f)
certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
g)
actul care atestă domiciliul stabil în străinătate într-o limbă de circulație internațională –
copie;
h)
paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului copie;
i)
certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
j)
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;
k)
chitanţa de achitare a taxei de procesare a dosarului - copie.
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II.

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Românii de pretutindeni pot candida pe locurile de la buget doar la programele în limba
română conform Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni aprobată prin
ordinul comun nr.3900/2017.
Pentru specializările în limba engleză românii de pretutindeni pot candida doar pe
locurile cu taxă.
Candidații se vor înscrie pe platforma de admitere în secțiunea alocată pentru candidații
romani de pretutindeni
Studii universitare de LICENȚĂ
Perioadă de înscriere:
Sesiunea Iunie-Iulie 2021:

01.06.2021-13.07.2021
Sesiunea Septembrie 2021 (pentru eventuale locuri ramase disponibile):

01.09.2021-12.09.2021
Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența
documentelor digitale/scanate și cele originale
Procedura de admitere la studii universitare de Licență:
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 NU sunt scutiți de la susținerea probelor
(eliminatorii/de concurs/ scrise/practice) menționate în calendarul admiterii, cu
excepția cazurilor particulare în care există prevederi speciale în acest sens sens;
3. Locurile alocate candidaților români de pretutindeni și străini din state terțe UE
sunt incluse în capacitatea de școlarizare aprobată de ARACIS.
4. Candidații vor fi admisi la un singur program de licență în limba romană, în
ordine descrescătoare a mediei de bacalaureat, a locurilor disponibile la
programele pentru care candidatul a optat la înscriere.
5. În situația în care mediile candidaților sunt egale, se aplică departajarea
candidaților în funcție de următoarele criterii:
o Media anilor de liceu;
o Media ultimului an de studii liceale;
6. Listele preliminare cu candidații admiși vor fi afișate centralizat la datele
stabilite în calendarul general de admitere:
o 17.07.2021, sesiunea iulie;
o 14.09.2021, 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 încărcarea
acestuia în platforma de admitere. Perioade de confirmare:
o 18.07.2021-23.07.2021, sesiunea iulie;
o 15.09.2021-18.09.2021, sesiunea septembrie;
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8. După încheierea perioadei de confirmare se va face redistribuirea locurilor
neconfirmate și se va afșa lista intermediară cu candidații admiși:
o 24.07.2021, sesiunea iulie;
o 14.09.2021, sesiunea septembrie;
9. Candidații admiși vor depune actele în original/documentele autentificate,
transmise anterior prin mijloace electronice, pîna la data de:
o 29 iulie 2021, sesiunea iulie;
o 24.09.2021, sesiunea septembrie;
10. Lista finală a candidaților admiși va fi publicată la data de:
o 30 iulie 2021, sesiunea iulie;
o 25.09.2021, 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 conține următoarele documente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

cerere de înscriere, conform Anexei 2
certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului copie;
carte de identitate care atestă domiciliul stabil – copie;
certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă - copie și traducere legalizată în română
sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
foi matricole privind studiile liceale - copie și traducere legalizată în română sau într-o
limbă de circulaţie internaţională;
recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior teologic, după caz - copie;
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;
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, eliberat 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).
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Studii universitare de MASTER
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.
Verificarea diplomelor de licență prezentate de romanii de pretitundeni se face astfel:
- 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:
o http://www.enic -naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara
respectivă și apoi Recognised higher education institutions;
o http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute,
unde există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.
Perioadă de înscriere:
Sesiunea Iunie-Iulie 2021:

01.06.2021-13.07.2021
Sesiunea Septembrie 2021 (pentru eventuale locuri ramase disponibile):

01.09.2021-12.09.2021
Procedura de admitere la studii universitare de Master:
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/ admitere 2021/master/modalitatea de admitere
6. Listele preliminare cu candidații admiși vor fi afișate centralizat la datele
stabilite în calendarul general de admitere pentru studii de masterat:
o 16.07.2021, sesiunea iulie;
o 22.09.2021, sesiunea septembrie;
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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. Perioade de confirmare:
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 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).
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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).

Studii universitare de DOCTORAT
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:
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;
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.
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media de absolvire a studiilor de licență sau de master poate scădea la 7 (șapte) 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.

2.

Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 20212022, pentru românii de pretutindeni

Perioadă de înscriere:
Sesiunea Iunie-Iulie 2021:

01.06.2021-13.07.2021
Sesiunea Septembrie 2021 pentru eventuale locuri ramase disponibile):

01.09.2021-09.09.2021
Perioada desfășurării colocviilor de admitere la doctorat: 13-19 septembrie 2021;
Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2021;
Confirmarea locurilor prin plata taxei de înmatriculare, depunerea actelor în original,
plata taxei de școlarizare): 21-27 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor finale după confirmare: 28 septembrie 2021

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
cerere de înscriere, conform Anexei 5;
certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului copie;
carte de identitate care atestă domiciliul stabil – copie;
certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
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;
diplomă de Master sau echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile de resort din
țara emitentă sau adeverintă de absolvire a studiilor de master, pentru absolventii anului
curent;
foi matricole/suplimentele la diplomă privind studiile liceale, de licență și de master copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;foi
matricole privind studiile liceale - copie și traducere legalizată în română sau într-o
limbă de circulaţie internaţională;
recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior teologic, după caz - copie;
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
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l)

suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie – copie;
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;

m)

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;

n)
o)
p)

Curriculum Vitae;
listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate;
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. Solicitarea de obținere a atestatului se depune la secretariatul Facultății de
Litere, în perioada de înscriere la colocviu;
chitanţa de achitare a taxei de înscriere – copie, dacă plata nu a fost efectuată prin
modulul de admitere

q)

Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de candidați:
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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ADMITEREA LA STUDII A CANDIDAȚILOR STRĂINI DIN STATE TERȚE
UE, CARE NU AU CETĂȚENIA ROMÂNĂ SAU CETĂȚENIA UNUI STAT
MEMBRU UE, SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU AL CONFEDERAȚIEI
ELVEȚIENE

III.

PRECIZĂRI GENERALE:
Cetățenii străini se pot înscrie la studii universitare, dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
- au documente care atestă cetățenia unui stat terț al UE.
- sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat/licență/master sau echivalentul
acesteia conform listei prevăzute în Anexa 1. Pentru absolvenții anului
școlar/universitar în curs pot fi acceptate doar adeverințe oficiale care țin loc de
diplomă și care conțin rezultatele ce vor fi înscrise în viitoarea diplomă.
Înscrierea cetățenilor străini la programele de studii în limba romană este condiționată de
cunoașterea limbii române. Cetățenii străini care nu cunosc limba romană se vor înscrie la anul
pregătitor de limba romană. După finalizarea anului pregătitor de limba romană și obținerea
atestatului de absolvire, cetățenii străni vor putea aplica pentru studii universitare de
licentă/master/doctorat prin depunerea dosarului de candidatură și obținerea unei alte scrisori
de acceptare. Cetățenii străini trebuie să dețină atestatul de absolvire a anului pregătitor cu
excepția candidaților care:
- prezintă 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;
- prezintă certificate sau atestate 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 Roman.
La programele de studii în care procesul de învățământ se desfășoară în limbi străine, admiterea
este condiționată de promovarea unui test de cunoștințe lingvistice conform calendarului de
admitere afisat pe site-ul www.ucv.ro. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin
din țări unde limba oficială a statului este limba în care efectuează cursurile și care dovedesc
cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă sau care dețin certificate de
competență lingvistică.
1.
Înscrierea la studii
Pentru înscriere la studii de licență/master/doctorat candidații cetățeni străini se vor înscrie
online pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii prin intermediul platformei de
admitere în secțiunea special alocată pentru cetățeni străini în perioada:
a.
b.
c.

01.06.2021-13.07.2021 licentă/master/doctorat
01.09.2021-12.09.2021 pentru eventuale locuri rămase disponibile licentă/master
01.09.2021-09.09.2021 pentru doctorat

Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența
documentelor digitale/scanate și cele originale.
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.
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Înscrierea la studii universitare de licență/master/doctorat, în anul I, anul universitar
2021/2022, a cetățenilor străini din state terțe UE, absolvenți ai anului pregătitor de Limba
Română, promoțiile 2021 și anterioare, este condiționată de obținerea unei noi scrisori de
acceptare la studii.
Studii universitare de LICENȚĂ
Dosarul de candidatură conține, obligatoriu, următoarele documente:
a)
cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile,
conform Anexei 2B;
b)
diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă, autentificată de autoritățile de resort
din țara emitentă - copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională;
c)
foaie matricolă privind studiile liceale - copie și traducere legalizată în română sau întro limbă de circulaţie internaţională;
d)
certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
e)
actul care atestă domiciliul stabil în străinătate într-o limbă de circulație internațională –
copie;
f)
paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului copie;
g)
certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
h)
atestatul de absolvire a anului de limba română sau certificatul de competență lingvistică,
după caz;
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)
chitanţa de achitare a taxei de procesare a dosarului - copie.
Studii universitare de MASTER
Dosarul de candidatură conține, obligatoriu, următoarele documente:
k)
cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile,
conform Anexei 2B;
l)
diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă, autentificată de autoritățile de resort
din țara emitentă - copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională;
m) diploma de Licență sau diploma echivalentă - copie și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
n)
foi matricole/suplimentele la diplomă privind studiile liceale și de licență - copie și
traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
o)
certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
p)
actul care atestă domiciliul stabil în străinătate într-o limbă de circulație internațională –
copie;
q)
paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului copie;
r)
certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau
într-o limbă de circulaţie internaţională;
s)
atestatul de absolvire a anului de limba română sau certificatul de competență lingvistică,
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t)

u)

după caz;
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;
chitanţa de achitare a taxei de procesare a dosarului - copie.

Studii universitare de DOCTORAT
Documente necesare înscrierii la colocviul de admitere
Dosarul de înscriere conține următoarele documente:

a) cerere tip de înscriere (Anexa 2B);
b) certificat de naștere: copie și traducere legalizată;
c) copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;
d) copie a pașaportului;
e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalenta acesteia,
autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată
de autoritățile de resort din țara emitentă;
g) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată
de către autoritățile de resort din țara emitentă;
h) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de
licență/master pentru absolvenții anului curent (2021);
i) foile matricole în copie și traducere legalizată, aferente studiilor efectuate;
j) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competență
lingvistică, nivelul B2, 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 Nivelul B2
aferent;
k) curriculum vitae;
l) listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate;
m) 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;
n) chitanţa de achitare a taxei de înscriere - copie dacă plata nu a fost făcută prin modulul de
admitere
Precizări admitere Doctorat:
 Dosarul de admitere va fi ulterior completat cu Acordul Scris al unui profesor conducător
de doctorat și cu Scrisoarea de Acceptare la Studii;
 Admiterea la studii universitare de doctorat este condiționată de promovarea examenului
organizat de IOSUD – Universitatea din Craiova;
Perioada desfășurării colocviilor de admitere la doctorat: 13-19 septembrie 2021;
Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2021;
Confirmarea locurilor prin plata taxei de înmatriculare, depunerea actelor în original,
plata taxei de școlarizare): 21-27 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor finale după confirmare: 28 septembrie 2021
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Locurile alocate candidaților străini din state terțe UE sunt incluse în capacitatea de școlarizare
aprobată de ARACIS.
Comisia de admitere va verifica și valida dosarele electronice; Dosarele incomplete nu vor fi
procesate, fiind declarate RESPINSE;
1. Obținerea Scrisorii de acceptare la studii
Dosarele acceptate de Universitatea din Craiova sunt transmise Ministerului Educatiei pentru
evaluare și acceptare, împreună cu o copie a dosarului de candidatură în format electronic.
Evaluarea dosarului durează aproximativ 30 de zile lucrătoare. Universitatea va transmite
candidatului prin e-mail Scrisoarea de acceptare la studii.
Candidaților respinși nu le vor fi restituite taxele de înscriere și/sau procesare dosar.
2. Confirmarea locului
Candidatul are obligația să plătească taxa de școlarizare integral aferentă primului an de studiu
în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data transmiterii electronice via e-mail
a Scrisorii de acceptare la studii de către comisa de admitere.
3. Obținerea vizei de studii.
Pe baza scrisorii de acceptare și a celorlate documente solicitate de Ambasada României în țara
de origine, candidații vor solicita viza de studii.
4. Inmatricularea
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”, 2 fotografii ¾.
În cazuri excepționale stabilite la nivel național înmatricularea se poate realiza pe baza
documentelor autentificate transmise prin mijloace electronice, urmând ca originalele să fie
depuse în condițiile prezenței fizice a candidatului pe teritoriul Romaniei.
Data limită până la care se va realiza înmatricularea candidaților este 15 decembrie 2021.
Ca urmare a situației internaționale provocate de epidemia COVID-19, în funcție de evoluția
situației la nivel național și internațional, autoritățile române pot aplica măsuri suplimentare
privind sănătatea publică care să vizeze transportul internațional, înmatricularea la studii și
participarea la cursuri.
La inmatriculare, candidații admiși se vor înscrie în documentele universitare conform datelor
din pașaport. Același nume va fi înscris și pe documentele eliberate la finalizarea studiilor.
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Anexa 2

Anexa 4
Cerere de înscriere la concurs de admitere la st udii universitare în învățământ ul de st at din România pentru românii de pret utindeni

Nr. înreg. ME

ATENŢI E !
A nu se co mple ta de către candida t !

_ din _

CERERE DE ÎNSCRIERE

DATE PERSONALE:

Foto
3/4

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA 1
ANUL UNIVERSITAR 2021 -2022
(Se va c ompleta c u majuscule, c u datele din pașaport)

NUMELE DE FAMILIE:
Se va completa cu litere la tine ma juscule

PRENUME:
Se va completa cu litere la tine ma juscule

PAŞAPORT

număr:

seria:

COD NUMERIC PERSONAL:
DOMICILIUL STABIL: Țara:

Regiunea:
S trada :

……

Localitate:
Telefon:

Nr:

E-mail:

DATA NAŞTERII:

LOCUL NAŞTERII: Țara:
Z

Z

L

L

A

A

A

A

SEXUL: Masculin… Fe minin … STAREA CIVILĂ:Căsătorit(ă)

Localitatea:


Necăsătorit(ă)

 CETĂŢENIA:



NAŢIONALITATEA:
PRENUMELE PĂRINŢILOR :

T ata:

C et ățeni a:

N aționalitate a

Mama:

C et ățeni a:

N aționalitatea

STUDII ABSOLVITE:
Ţ ara şi localitatea

Denumirea instituţi ei şi anul
absolvirii

Domeniul /
profilul

0

1

2

I

II

III

IV

V

Media
examen
de
absolvir e

3

4

5

6

7

8

Media anilor de studii

Denumirea actului de
studii3
9

1Toate câmpurile se completează obligatoriu

___

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

__

_

_

_

_

_

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
ROMÂNIA - 2020

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

___

Anexa
2
Anexa 4
Cerere de înscriere la concurs de admitere la st udii universitare în învățământ ul de st at din România pentru românii de pret utindeni

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) ……………………………………………………………………………… 7) …………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………… 8) …………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………… 9) …………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………… 10) …………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………… 11) …………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………… 12) …………………………………………………………………………

3. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Instituţia de învăţământ:*……………………………………………………………………………………………………………………
Specializarea
1) ……………………………………………………………………………… 6) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………… 7) …………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………… 8) …………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………… 9) …………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………… 10) …………………………………………………………………………

Sunt informat de către Universitatea din Craiova și consimt liber ca aceste date să poată fi prelucrate, în conformitate cu prevederile Regulamentului
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

SEMNĂTURĂ CANDIDAT ………………………………..

DAT A………………………………………

LOCALITATEA……….……………………

___

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

__

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

___

Anexa 2B

Nr. Ref…………….
MINISTERUL EDUCAȚIEI
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
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 _________________________________

(DATE AND PLACE OF BIRTH/

(COUNTRY/PAYS)

(PLACE/LOCALITE)

Data

Z Z L L A A A A
( D D M M Y Y Y Y )

(DATE/DATE)

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

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

5. SEXUL (SEX/SEXE) :

M

F

6. STAREA CIVILA :

CASATORIT(A)

(ETAT CIVIL)

(MARRIED/MARIE)

NECASATORIT(A)
(SINGLE/CELIBATAIRE)

DIVORTAT (A)

VADUV(A)

(DIVORCED/DIVORCE)

(WIDOW/VEUF(VE))

7. CETATENIA (CETATENIILE) ACTUALE ______________________________CETATENII ANTERIOARE_____________________________________
(ACTUAL CITIZENSHIP(S)NATIONALITE(S) ACTUELE(S))

8. DOCUMENT DE CALATORIE :

(PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES)

TIPUL___________________________SERIE_____________________ NR._______________________________

(TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT DE VOYAGE) (TYPE/TYPE)

ELIBERAT DE TARA: ________________________
(ISSUED BY COUNTRY/ EMIS PAR PAYS)

(SERIE/SERIE)

LA DATA

(NO/NO)

VALABILITATE_____________________ _____

(DATE OF ISSUE/
Z
DATE D'EMISSION)

Z L L A A A A

(VALADITY/EXPIRANT LE)

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

(COUNTRY/PAYS)

(PLACE/LOCALITE)

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

High School/ University

Domaine
/Spécialité

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 ……………………………….

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 ……………........ /
Cons ulatul 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............................

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.

Anexa
Anexa
4
Cerere de înscriere la concurs de admitere la st udii universitare în învățământ ul de st at din România pentru românii de pret utindeni

Nr. înreg. MEC

ATENŢI E !
A nu se co mple ta de către candida t !

_ din _

CERERE DE ÎNSCRIERE

DATE PERSONALE:

Foto
3/4

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA 1
ANUL UNIVERSITAR 2021-2022
2020-2021
(Se va completa c u majuscule, c u datele din pașaport)

NUMELE DE FAMILIE:
Se va completa cu litere la tine ma juscule

PRENUME:
Se va completa cu litere la tine ma juscule

PAŞAPORT

număr:

seria:

COD NUMERIC PERSONAL:
DOMICILIUL STABIL: Țara:

Regiunea:
S trada :

……

Localitate:
Telefon:

Nr:

E-mail:

DATA NAŞTERII:

LOCUL NAŞTERII: Țara:
Z

Z

L

L

A

A

A

A

SEXUL: Masculin… Fe minin … STAREA CIVILĂ:Căsătorit(ă)

Localitatea:


Necăsătorit(ă)

 CETĂŢENIA:



NAŢIONALITATEA:
PRENUMELE PĂRINŢILOR :

T ata:

C et ățeni a:

N aționalitate a

Mama:

C et ățeni a:

N aționalitatea

STUDII ABSOLVITE:
Ţ ara şi localitatea

Denumirea instituţi ei şi anul
absolvirii

Domeniul /
profilul

0

1

2

I

II

III

IV

V

Media
examen
de
absolvir e

3

4

5

6

7

8

Media anilor de studii

Denumirea actului de
studii3
9

1Toate câmpurile se completează obligatoriu

___

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

__

_

_

_

_

_

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
ROMÂNIA - 2018

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

___

5

Anexa 4
Cerere de înscriere la concurs de admitere la st udii universitare în învățământ ul de st at din România pentru românii de pret utindeni

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 DOCTORAT

Instituţia de învăţământ:*……………………………………………………………………………………………………………………
Domeniul
1) ……………………………………………………………………………… 7) …………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………… 8) …………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………… 9) …………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………… 10) …………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………… 11) …………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………… 12) …………………………………………………………………………

3. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Instituţia de învăţământ:*……………………………………………………………………………………………………………………
Specializarea
1) ……………………………………………………………………………… 6) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………… 7) …………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………… 8) …………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………… 9) …………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………… 10) …………………………………………………………………………

Sunt informat de către Universitatea din Craiova și consimt liber ca aceste date să poată fi prelucrate, în conformitate cu prevederile Regulamentului
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

SEMNĂTURĂ CANDIDAT ………………………………..

DAT A………………………………………

LOCALITATEA……….……………………

___

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

__

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

___

Anexa 6

Declarație,
Subsemnatul(a) _____________________________________________________________,
cetățean al ________________________, identificat(ă) cu pașaport seria _______, nr. ____________,
emis de către __________________________________________, la data de __________________,
valabil până la data de ________________, candidat la concursul de ADMITERE din sesiunea
IULIE/ SEPTEMBRIE 2020 la Facultatea de ____________________________________________,
specializarea ___________________________ din cadrul Universității din Craiova, declar pe propria
răspundere
că:
(vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare răspunsului dvs):
1.
□ NU am mai beneficiat de școlarizare subvenționată de la bugetul de stat al României.
□ AM mai beneficiat de școlarizare subvenționată de la buget un număr de ________ ani, la
Universitatea ____________________________________________________________________,
Facultatea ______________________________________. Anexez adeverința doveditoare.

2.

□ NU dețin buletin/carte de identitate eliberat(ă) de autoritățile române și NU am domiciliul
în România.
□ DEȚIN buletin/carte de identitate eliberat(ă) de autoritățile române și AM domiciliul în
România.

Dată

Semnătură*

Domnului Rector al Universității din Craiova

*Prezentul document trebuie printat, completat și semnat de candidat, și ulterior scanat și trimis alături de celelalte
documente solicitate.

