
 
 

      
        

  

METODOLOGIE DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR STRAINI PENTRU 

OCUPAREA  LOCURILOR FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, CU 

BURSĂ DIN BUGETUL MINISTERULUI EDUCAȚIEI DE CĂTRE CETĂȚENII 

UCRAINENI ȘI CETĂȚENII ȚĂRILOR TERȚE pentru anul universitar 2022-2023 

 

 

 

Articolul I. Dispoziții Generale 

(1) Prezenta Metodologie a fost elaborată în conformitate Ordinul ME 3236/2017; 

(2) Intră sub incidența prezentei metodologii următoarele categorii de studenți: 

A. Cetățenii din Ucraina, care doresc să-și continue studiile universitare la Universitatea din 

Craiova; 

B. Cetățenii străini din state terțe ale Uniunii Europene. 

 

Articolul II. Condiții de atribuire a burselor 

Locurile fără plata taxelor de școlarizare se acordă de către Ministerul Educației, la propunerea 

Universității din Craiova.  Selecția candidaților se face prin concurs de dosare pentru: 

 

A. Cetățenii din Ucraina, care prezinta acte de studii ce permit accesul în învățământul superior. 

Selecția acestora se va face cu respectarea criteriilor de admitere la studii universitare de 

licență/master /doctorat stabilite de către Senatul UCV prin Procedura de admitere a cetățenilor 

străini pentru anul universitar 2022-2023. 

B. Cetățenii străini din state terțe ale Uniunii Europene, care nu intră în categoria românilor de 

pretutindeni și care îndeplinesc următoarele condiții: 

 Studiază/sunt admiși pe locuri cu taxă în valută, în primul an de studii, la studii universitare de 

licență, master sau doctorat, în anul academic 2022-2023; 

 Sunt absolvenți ai studiilor liceale/licență/master într-o instituție educațională din străinătate și 

au obținut minim media 9.00 (convertită în sistem de notare românesc); 

 Sunt absolvenți ai unui program de studii universitare din România, în calitate de bursieri ai 

statului român, forma de învățământ cu frecvență, în limba română, au obținut o medie generală 

de cel puțin 9.00 și își continuă studiile la Universitatea din Craiova 

 Sunt absolvenți ai unui program de studii universitare din Romania, forma de învățământ cu 

frecvență, care au obținut o medie generală de cel puțin 9.00 și care își continuă studiile la 

Universitatea din Craiova 

 Sunt studenți la Universitatea din Craiova, forma de învățământ cu frecvență,  care au absolvit 

cel puțin un an de studii, în afara anului pregătitor și cu excepția celor care se afla în an terminal, 

care au obținut cel puțin media 9,00 
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 nu au mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii; 

 nu au cetățenie română, nu au solicitat sau nu au dobândit o formă de protecție în România sau 

nu sunt apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii; 

  nu sunt membri ai corpului diplomatic sau membri de familie ai corpului diplomatic acreditat în 

România; 

 prezintă acte de studii din care rezultă că studiile efectuate anterior şi durata acestora permit 

înscrierea în România în domeniul şi la nivelul de studii solicitat; 

 nu au, până la data de 31 decembrie a anului în care au fost nominalizați, vârsta mai mare de 35 

de ani - pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau 

pentru studii postuniversitare. 

 

  

 

Articolul III. Depunerea candidaturilor  

 

(1)  pentru cetățenii ucraineni:  

Candidaturile pentru locurile fără plata taxelor de școlarizare se depun online în 

platforma de admitere conform calendarelor de admitere aprobate de Senatul Universității. 

Dosarul de candidatură va cuprinde: 

a. Copie după pașaport; 

b. Copie după actul de naștere; 

c. Copie după diploma de finalizare a studiilor preuniversitare și foile matricole aferente anilor de 

studii pentru învățământul secundar superior; 

d. Copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care 

să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de 

licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor 

universitare de master; 

e. Copia diplomei de master și a suplimentului la diplomă pentru toți anii de studiu pentru 

candidații care solicită continuarea studiilor universitare de doctorat. 

 

(2) pentru cetățenii țărilor terțe: 

Dosarele de candidatura se depun online la adresa de email: relint@ucv.ro în perioada 5- 10 

septembrie.  

Dosarul de candidatură va cuprinde: 

 

a. Copie după pașaport; 

b. Copie după actul de naștere; 

c. Copie după diploma de finalizare a studiilor preuniversitare și foile matricole aferente anilor de 

studii pentru învățământul secundar superior; 

d. Copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care 

să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de 

licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor 

universitare de master, doctorat; 

e. Copia diplomei de master și a suplimentului la diplomă pentru toți anii de studiu pentru 

candidații care solicită continuarea studiilor universitare de doctorat. 

f. Situație școlara pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor) pentru candidații care solicita 

continuarea studiilor universitare de licență 
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g. curriculum vitae, lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate, referate, recomandări de la 

cel puțin două cadre didactice universitare sau specialiști ai domeniului - pentru candidații la 

studii universitare de doctorat; 

h. copie după permisul de ședere în România 

 

 

Articolul IV. Criterii de selecție 

A. Candidați din UCRAINA 

i. Pentru candidații de la programele de studii de licență; 

1. Candidații vor fi selectați în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat.  

2. În cazul în care studiile liceale nu se finalizează cu examen de bacalaureat în țara de origine, se 

va lua în calcul media anilor de liceu.  

3. 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. 

ii. Pentru candidații de la programele de studii de Master: 

1. Candidații vor fi selectați în ordinea descrescătoare a mediei de licență.  

2. În cazul în care studiile de universitare nu se finalizează cu examen de licență în țara de origine, 

se va lua în calcul media generală a anilor de la studiile de licență absolvite.  

3. În situația în care mediile candidaților sunt egale, se aplică departajarea candidaților în funcție de 

următoarele criterii:  

o Media generală a anilor de la studiile de licență absolvite;  

o Media ultimului an de la studiile de licență.  

iii. Pentru candidații de la programele de studii de Doctorat: 

1. Media generală de admitere la studiile universitare de doctorat.  

2. În situația în care mediile candidaților sunt egale, se aplică departajarea candidaților în funcție de 

următoarele criterii: 

o Media generală a anilor de la studiile de master absolvite; 

o Media generală a anilor de la studiile de licență absolvite. 

 

 

B. Candidați din state terțe 

Candidații vor fi selectați în ordinea descrescătoare a mediei ultimului ciclu de studii absolvit 

(pentru absolvenții de studii preuniversitare/universitare pentru ciclul de licență/master/doctorat,  

care aplica pentru continuarea studiilor)/sau media ultimului an de studii universitare absolvit 

(pentru candidații studenți).  

i. În cazul în care doi candidați au aceeași medie, departajarea se va face în funcţie de ciclul de 

studii, întâietate având, în ordine, candidatul de la ciclul de studii universitare de doctorat, 

masterat şi, în cele din urmă, licență. 

ii. Pentru candidații de la același ciclu de studii, în situația în care mediile candidaților sunt egale, 

se aplică departajarea candidaților în funcție de următoarele criterii:  

1. Pentru candidații de la programele de studii de licență: 

 

o Media de la bacalaureat (pentru absolvenții de studii preuniversitare care aplica pentru 

continuarea studiilor)/punctele credit totale obținute ( pentru candidații studenți)  



o Media ultimului an de studii liceale(pentru absolvenții de studii preuniversitare care 

aplica pentru continuarea studiilor)/ Media ultimului an de licență absolvit ( pentru candidații 

studenți). 

 

2. Pentru candidații de la programele de studii de Master: 

i. Media de la examenul de licență/diplomă.  

ii. În situația în care mediile candidaților sunt egale, se aplică media ultimului an de la studiile de 

licență.  

3. Pentru candidații de la programele de studii de Doctorat: 

i. Media examenului de admitere la doctorat; 

ii. În situația în care mediile candidaților sunt egale, se aplică departajarea candidaților în funcție de 

media de la examenul de licență/diplomă. 

 

Articolul IV. Evaluarea dosarelor: 

1) Listele cu candidații din Ucraina selectați de UCV pentru obținerea granturile de studii vor fi 

înaintate la Ministerul Educației spre aprobare. 

2)  Pentru stabilirea clasamentului candidaților din state terțe și selectarea celor maxim 5 dosare de 

candidatură, care vor fi înaintate Ministerului Educației, la nivelul Universității se va constitui o 

comisie de evaluare și selecție care va stabili ordinea descrescătoare a candidaților admiși. 

3) Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate candidaților prin afișare pe site-ul UCv  

 

Articolul V. Dispoziții finale 

Candidaților selectați li se acordă o bursă lunară pe durata ciclului universitar, dar nu mai mult 

de durata unui ciclu universitar. 

Bursa se acordă pe toată perioada studiilor, după cum urmează: 

a) pentru studenţii înmatriculaţi în anul pregătitor de limba română, pe durata desfăşurării 

acestuia; 

b) pentru studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă şi master, pe parcursul anului universitar şi în 

vacanţele legale, dar nu se acordă pe perioada vacanţei de vară.  

c) pentru doctoranzii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe toată durata anului 

calendaristic; 

Prezenta metodologie este aplicabil în anul universitar 2022-2023. 

 

 

RECTOR, 

 

Prof. univ. dr.  Cezar Ionuț SPÎNU 

 

Prezenta Metodologie a fost adoptată în şedinţa Consiliului de Administrație din 03 august 2022 

și în ședința  Senatului Universităţii din Craiova din_________________________. 

 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

 

Prof. univ. dr. ing. Leonardo Geo MĂNESCU 



 



Anexa nr. 2 
MINISTERUL EDUCATIEI                                                               NR. Ref. ……………….. 
MINISTRY OF EDUCATION 
MINISTERE DE L’EDUCATION 
DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE   
ȘI AFACERI EUROPENE  
GENERAL DIRECTION FOR INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN AFFAIRS  
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES  
EUROPEENNES 
Str. G-ral. Berthelot nr. 28 - 30 
010168 București, Romania 
Tel. +4 021 405 6200, 405 6300, Fax. +4 021 312 6614 
 

 
CERERE DE BURSĂ PENTRU STUDII ÎN ROMÂNIA 

APPLICATION FORM FOR SCHOLARSHIP IN ROMANIA 
DEMANDE DE BOURSE D’ETUDES EN ROUMANIE 

(Se completează cu majuscule/ To be filled with capital letters/ A compléter en majuscules) 
 

I. 
1. NUMELE_______________________________________PRENUMELE______________________________________ 
          SURNAME/ NOM                                                                                                   GIVEN NAMES / PRENOM 

       
2. NUMELE PURTATE ANTERIOR ___________________________________________________________________ 
          PREVIOUS SURNAMES / NOMS ANTERIEURS 

 
3. LOCUL ȘI DATA NAȘTERII  Țara_____________Localitatea _____________Data  
          DATE AND PLACE OF BIRTH /                 COUNTRY / PAYS              PLACE / LIEU                             DATE / 
DATE 
          DATE ET LIEU DE NAISSANCE 

 
4. PRENUMELE MAMEI ______________________________ PRENUMELE TATĂLUI___________________________ 
          MOTHER’S GIVEN NAME / PRENOM DE LA MERE                                              FATHER’S GIVEN NAME / PRENOM DU PERE  

 
5. SEXUL SEX / SEXE :                                           M                                                                                         F 
 
6. STARE 

CIVILĂ :      
CIVIL STATUS/ ÉTAT CIVIL: 
 

7. CETĂȚENIA ACTUALĂ __________________________CETĂȚENII ANTERIOARE __________________________ 
          ACTUAL CITIZENSHIP(S)/ NATIONALITE(S) ACTUELLE(S)                                                      PREVIOUS CITIZENSHIP(S) / NATIONALITE(S) ANTERIEURE(S) 

 
8. ACT DE IDENTITATE_______ NR.___________ ELIBERAT DE ȚARA______________ LA DATA ______________ 
      IDENTITY CARD/ CARTE D’IDENTITE                    No.                         ISSUED BY/ DELIVREE PAR                 DATE OF ISSUE/ A 

 
9. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE:   TIPUL_______________________  SERIE ________NR. ______________________ 
TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE     TYPE / TYPE                                                          SERIE / SERIE                No./ No. 

 
ELIBERAT DE ȚARA:__________________ LA DATA                                                                                                            VALABILITATE 
________________  
ISSUED BY / DELIVRE PAR                                                          DATE OF ISSUE / A                                                                                      VALIDITY / EXPIRANT LE  

 
10. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL: ȚARA ___________________ LOCALITATEA_________________________ 
           ACTUAL PERMANENT  RESIDENCE/                              COUNTRY/ PAYS                                              PLACE / LIEU 

 LA RESIDENCE PERMANENTE ACTUELLE                

 
11. PROFESIA__________________________________LOCUL DE MUNCĂ_____________________________________ 
   PROFESSION / PROFESSION                                                                               WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL 

 
12.  DATE DE CONTACT (Tel., Email, Facebook user name) __________________________________________________ 

CONTACTS / COORDONNEES 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

        

  

  
CĂSĂTORIT(Ă) 
MARRIED/ MARIE(E) 

  
NECĂSĂTORIT(Ă) 
SINGLE / CELIBATAIRE 

  
DIVORȚAT(Ă) 
DIVORCED  / DIVORCE(E) 

  
VĂDUV(Ă) 
WIDOWER / VEUF 
VEUVE 

        

 
 
 
 

PHOTO 
3/4 



II.  STUDII EFFECTUATE / EDUCATION BACKGROUND/ ETUDES EFFECTUÉES 
 

Tipul de studii/ 
Type of studies/ 
Type d’études 

Instituția de 
învățământ/ 
Educational 
institution/  

L’établissement 
d’enseignement 

Perioada de 
studii/ Period/ 

Période 
d’études 

Diploma obținută/ 
Diplomas/ 
Diplômes 

Rezultatele 
examenului de 

finalizare / Final 
exam results/ 

Resultats obtenus 
à l’éxamen final 

Mediile obținute 
pe ani de studiu/ 

Results, on 
academic years/ 

Resultats 
obtenus per 

année d’études 

Studii 
preuniversitare/ 
High-school/ 
Etudes 
préuniversitaires 

    

 

  
  
Licență/Bachelor
/Licence 
 

    

 

  
Master 
  

    

 

  
Doctorat/PhD 

    

 

Studii 
postuniversitare/ 
Post university 
studies/ 
Etudes 
postuniversitaires 

    

 

 

III. MOTIVAȚIA SOLICITĂRII BURSEI / APPLICANT’S MOTIVATION / LA MOTIVATION DE LA DEMANDE 
DE BOURSE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
IV (A) CICLUL DE STUDII SOLICITAT/ LEVEL OF STUDIES REQUESTED / NIVEAU D’ETUDES DEMANDE  

 Studii universitare de licență / Bachelor’s degree studies/ Etudes universitaires de licence     
 Studii de master / Master studies/ Etudes de master   
 Studii de doctorat / PhD studies / Etudes de doctorat  
 Studii postuniversitare / Post university studies/ Etudes postuniversitaires 
 Stagii de scurtă durată / Short term studies / Cours à durée limitée  



IV (B) OPȚIUNI PENTRU INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  / UNIVERSITY OPTIONS / OPTIONS 
POUR L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
 

Nivelul de studii/  
Study level / 
Niveau d’études  

Instituția de învățământ/ 
University /  
L’université  

Specializarea / 
Specialization 
profile/  
Spécialization 

Aplic pentru anul 
pregătitor de limba română 
(pentru DA, menționați 
Universitatea)/ 
I apply for the Romanian 
language course (for YES, 
please mention the 
University)/ 
Je désire suivre le cours 
préparatoire de langue 
roumaine (pour OUI, il 
faut mentionner 
l’Université) 

Perioada de studii 
solicitată – pentru 
stagiile de scurtă 
durată / Period of 
study requested – 
for short term 
studies/ Période 
d’études demandée 
– pour les cours à 
durée limitée 

Studii 
universitare/ 
University 
studies/ 
Etudes 
universitaires 
 

Licență 
Bachelor 
Licence 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

Master 
 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

Doctorat/
PhD 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

Studii postuniversitare/  
Post university studies/ 
Etudes postuniversitaires  

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  



V.  COMPETENȚE LINGVISTICE/ PROFICIENCY IN OTHER LANGUAGES / NIVEAU DE CONNAISSANCE DES 
LANGUES ETRANGERES  

Limba/Language/ 
Langue                                                                                                            

Citit/Reading/ 
Lire 

Scris/ Writing/ 
Ecrire 

Vorbit/ Speaking/ 
Parler 

Certificatul lingvistic/ Language 
certificate/ Certificat linguistique 

Română / Romanian 
/ Roumain 

    

     

     

     

(A1= introductiv/ beginner/ introductif, A2= de bază/ elementary/ intermédiaire, B1= intermediar/ intermediate/ niveau 
seuil, B2= independent/ upper intermediate/ indépendant, C1= autonom/ advanced/ autonome, C2= perfect/ proficient/ 
maîtrise) 

 
 
VI.  DECLARAȚIA APLICANTULUI / STATEMENT BY THE APPLICANT / DECLARATION DU CANDIDAT 
 
Mă oblig să respect legile din România, regulile și normele universității și ale vieții sociale./ I will respect the Romanian 
laws, the rules, regulations and norms of the university, as well as those of social life./ Je m’engage à respecter les lois de 
la Roumanie, les règles de l’université et de la vie sociale aussi.    

 
 

Anexez următoarele documente / I enclose the following documents/ Je joins les documents suivants:  

 Certificat de naștere - copie și traducere legalizată/ Birth certificate – photocopy and certified translation/ Acte de naissance 
- photocopie et traduction certifiée; 

 Copie a primelor 2 pagini ale pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii solicitat/Copy of the 
first 2 pages of the passport, valid at least 6 months after the beginning of the requested study programme/ Photocopie des 
premières 2 pages du passeport, qui doit être valable au moins 6 mois après le debut du programme d’études demandé; 

 Actul de identitate – copie și traducere legalizată/ Identity card – photocopy and certified translation/ carte d’identité 
photocopie et traduction certifiée; 

 Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată/ Document certifying the name change (if 
applicable) - photocopy and certified translation/ Le document attestant le changement de nom (le cas échéant) - photocopie 
et traduction certifiée; 

 Diplomele de studii, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă - copie și traducere legalizată/ Certificates 
of studies, authenticated by the competent authorities of the issuing country - photocopy and  certified translation/ Les 
diplômes d'études, authentifiés par les autorités compétentes du pays de délivrance -  photocopie et traduction certifiée; 

 Adeverința care atestă promovarea examenului de bacalaureat, licență, master sau doctorat, după caz, pentru absolvenții 
anului curent - copie și traducere legalizată/ Certificate attesting the graduation of highschool, bachelor, master or Ph.D 
studies, as the case may be, for the graduates of the current year - photocopy and  certified translation/ Certificat attestant la 
réussite du baccalauréat, de la licence, du master ou du doctorat, selon le cas, pour les diplômés de l’année en cours.  

 Foile matricole/ suplimentele la diplomă aferente diplomelor de studii, autentificate de către autoritățile de resort din tara 
emitentă - copii și traduceri legalizate/ Academic Transcripts, authenticated by the competent authorities of the issuing 
country - photocopy and certified translation/ Relevés de notes - authentifiés par les autorités compétentes du pays de 
délivrance -  photocopie et traduction certifiée; 

 Certificatul de absolvire a anului de limbă română sau Atestatul de competență lingvistică, după caz/ Certificate of graduation 
for Romanian preparatory year or certificate of language proficiency, as the case may be/ Certificat de réussite de l’année 
préparatoire de langue roumaine ou de compétence linguistique, selon le cas; 

 Certificat medical/ Medical certificate/ Certificat médical; 

 CV în limba engleză, franceză sau română / CV in English, French or Romanian language / CV en langue anglaise, française 
ou roumaine; 

 Alte documente necesare la dosar, la cererea Ministerului Educației din Romania/ Other documents requested by the Ministry 
of Education of Romania/ Autres documents demandés par le Ministère de l’Education de Roumanie. 

 
 
Toate traducerile solicitate trebuie să fie în una din următoarele limbi: engleză, franceză sau română, cu excepția 
documentelor eliberate în aceste limbi / All  translations required shall be presented in one of the following languages: 
English, French or Romanian, with the exception of documents already issued in these languages / Toutes les traductions 



demandées doivent être présentées dans une des langues suivantes: anglais, français ou roumain, à l'exception des 
documents déja issus en ces langues. 
 
La sosirea în România, voi prezenta universității-gazdă documentele în original./ On my arrival in Romania I will submit 
the original documents to the host university. / A mon arrivée en Roumanie, je présenterai à l’université d’accueil les 
documents en original.  
 
Prin semnarea prezentului formular, îmi asum responsabilitatea pentru: 

 furnizarea de informații corecte și complete; 

 completarea tuturor secțiunilor formularului. 
Furnizarea unor informații incomplete sau incorecte conduce la descalificarea candidatului. 
 
By signing the present application form, I assume the responsibility: 

 to provide correct and complete information; 

 to fill in all the headings of the application form. 
The candidate who provides incomplete or incorrect data is disqualified. 
 
Par la signature de la présente application, je m’engage à : 

 fournir des informations correctes et complètes; 

 remplir toutes les sections du formulaire. 
Le candidat qui fournit des informations incomplètes ou incorrectes sera disqualifié.  
 
Declar pe proprie răspundere că nu am mai beneficiat de bursă din partea statului român pentru nivelul de ciclu solicitat/ 
I declare that I did not benefit of another scholarship from the Romanian Government for the requested academic level/ 
Je déclare n’avoir pas beneficié d’une autre bourse de l'Etat roumain pour le niveau d’études demandé. 
 
Declar că am luat cunoştinţă de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit și 
îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scop educațional și legal de către Ministerul 
Educației din România. 
Totodata îmi dau acordul față de posibila comunicare a acestor date către autorități publice, operatori, terți sau 
împuterniciți sau altor categorii de destinatari. 
 
I hereby declare that I am aware of the provisions of EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and I explicitly declare and agree to the 
processing of personal data for educational and legal purposes by the Ministry of Education of Romania.  
I also agree to the possible communication of this data to public authorities, operators, third parties or authorized persons 
or other categories of recipients. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions du Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et je déclare 
et accepte explicitement le traitement des données personnelles à des fins éducatives et juridiques par le Ministère de 
l'Éducation de la Roumanie.  
J'accepte également la communication éventuelle de ces données aux pouvoirs publics, opérateurs, tiers ou personnes 
autorisées ou autres catégories de destinataires. 
 

Data / Date……………………………                                                       Semnătura / Signature…………………. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

REZERVAT AUTORITĂŢILOR / OBSERVAŢII 
RESERVED FOR AUTHORITIES / OBSERVATIONS 
RESERVE AUX AUTHORITES / OBSERVATIONS 



______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 



NOTE:  All the fields are mandatory, must be completed in 2 copies and it is recomended to be accompanied by the documents 

mentioned in Section V.  

 Tous les champs sont obligatoires, doivent être complétés en 2 exemplaires et on recommande d’être accompagnés par 

les documents mentionnés à la Section V. 

 

         Nr. Ref…………….. 

MINISTERUL EDUCATIEI  
MINISTRY OF EDUCATION  

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION  

 

DIRECTIA GENERALA RELATII 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/ à completer en majuscules) 

 

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

 

 
2. NUMELE PURTATE ANTERIOR__________________________________________________________________________________________________ 
(PREVIOUS SURNAMES/ NOMS ANTERIEURS) 

 

 
3. LOCUL SI DATA NASTERII  Tara__________________________Localitatea_______________________Data                                                                      
(DATE AND PLACE OF BIRTH/                  (COUNTRY/PAYS)                                            (PLACE/LIEU)                                               (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/PRENOMS DES PARENTS) 

 

5. SEXUL (SEX/SEXE) :                      M                                 F  

 

 

6. STAREA CIVILA :                                    CASATORIT(A)                   NECASATORIT(A)                       DIVORTAT (A)                    VADUV(A) 
      (CIVIL STATUS/ETAT CIVIL)                            (MARRIED/MARIE)                          (SINGLE/CELIBATAIRE)                              (DIVORCED/DIVORCE)                     (WIDOWER)/VEUV(VEUFE)) 

 

 
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_________________ 
(COUNTRY ISSUED BY/ EMIS PAR PAYS)                                                (DATE OF ISSUE/A)        Z         Z         L         L        A        A         A        A            (VALADITY/EXPIRANT LE) 

 

 

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

PERMANENT ACTUEL) 

 

 

10. PROFESIA________________________________________________LOCUL DE MUNCA____________________________________________________ 
(PROFESSION/PROFESSION)                                                                                                     (WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL) 

 

 

11. The  complete address where the Letter of Acceptance can be sent to you / L`adresse complète où on peut envoyer la Lettre  

 

d`acceptation_________________________________________________________________________________________________________ 
 

12. Email/ Adresse électronique: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 STUDII (STUDIES / ÉTUDES) 
 

 

 

  

    

       

        

 



I. Previous education/ Études précédent ( Fill in all columns which are applicable to you/ Remplir toutes les 

colonnes qui vous concernent) 

Certificate 

issued/ 

Certificat 

reçu 

Country/ 

Pays 

Name of the 

School/University 

 

Nom du 

Lycée/université 

Year of 

admission 

 

Année 

d’admission 

Year of 

graduation  

 

Ann e d  

obtention 

du 

diplôme 

I have the study documents 

Original Copy 

YES / 

OUI 

NO / 

NON* 

YES / 

OUI 

NO / 

NON* 

         

         

         

* I undertake to present the diplomas that allowed me access to university studies in Ukraine before completing my studies 

in Romania. 

Je m'engage à présenter les diplômes qui m'ont permis d'accéder aux études universitaires en Ukraine avant de terminer 

mes études en Roumanie. 

 

 

II. Studies started in Ukraine / Etudes commencées en Ukraine 

Studies started 

in Ukraine  

 

Etudes 

commencées en 

Ukraine 

Branch 

/Speciality 

 

Domaine 

/Spécialité 

The name of the 

Ukrainian University 

 

Le nom de l’Universit  

Ukrainienne 

Year of admission/ 

 

 

Ann e d’admission 

Current year of 

study 

 

Année d'étude en 

cours 

Language of 

instruction 

 

Langue 

d’enseignement 

Secondary, in 

the grade 

Pré-

universitaire, 

classe 

     

Undergraduate 

Universitaire 

     

Master 

 

     

Postgraduate 

medical 

education/ 

Etudes médicale 

postuniversitaire 

     

Ph.D. 

Doctorat 

     

 

 

III. Studies applied in Romania / Option d’ tudes en Roumanie 

 

Studies applied in 

Romania 

 

Option d’ tudes en 

Roumanie 

Branch /Speciality 

 

Domaine 

/Spécialité 

Year of study for 

which I apply  

 

Année d'études pour 

laquelle je sollicite 

l’inscription  

High School/ 

University 

 

Lycée / Université 

Language of 

instruction 

 

Langue 

d’enseignement 

Secondary, in the grade 

Pré-universitaire, classe 

    

Undergraduate 

Universitaire 

    

Master 

 

    

Postgraduate medical 

education/ 

Etudes médicale 

postuniversitaire 

    

Ph.D. 

Doctorat 

    

 

 

 



NOTE:  All the fields are mandatory, must be completed in 2 copies and it is recomended to be accompanied by the documents 

mentioned in Section V.  

 Tous les champs sont obligatoires, doivent être complétés en 2 exemplaires et on recommande d’être accompagnés par 

les documents mentionnés à la Section V. 

 

IV. Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor) 

                       Langues connues (rempli: excellent, bonne, faible) 

 

Language 

Langue 

Writing 

Écrit 

Speaking 

Parlée 

Institution that issued the certificate 

Institution qui a émis le certificat 

    

    

    

 

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-spread 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. Documents certifying the quality of student in Ukraine: residence permit for studies, student card, other equivalent documents / 

documents attestant de la qualité d'étudiant en Ukraine : permis de séjour pour études, carte d'étudiant, autres documents 

équivalents 

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 les 

solliciteurs des études postuniversitaires et pour les étudiants qui désirent se transférer d’un autre pays. 

 

 

Date ______________________________                 Signature  ________________________________ 


