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PROCEDURA ȘI ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE –
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
A. Cetățenii din Republica Moldova
II.3.1. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4, fișa poate fi accesată
aici - http://admission.umft.org/ro/);
b) Fişă cu date personale (anexa nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”);
c) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în
limba română;
d) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul –
2 copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri
legalizate în limba română;;
e) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română
f) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România - original;

g) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri
legalizate în limba română;;
h) Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de
promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - 2 copii legalizate și o copie
simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma si 2 traduceri legalizate în
limba română;
i) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o copie
simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri legalizate în limba
română (legalizate de un notar public);
j) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;
k) Certificatul de competență lingvistică /Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română
(pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată)
l) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în original).
m) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă limbă
decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei limbi.
Adeverința medicală trebuie să reflecte că:
- candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
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- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul
ştiinţelor medicale
- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
n) 6 fotografii ¾;
o) 2 dosare de carton;
II.3.2. Procedura de admitere include următoarele etape:
a. Oferta locurilor de studii alocate se publică pe site-ul UMFVBT (www.umft.ro) și pe site-ul Ministerului
Educației Naționale (http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii pretutindeni);
b. Dosarul de candidatură poate fi transmis în perioada 12.03.2018 - 13.07.2018, prin poștă, cu confirmare de
primire sau personal/împuternicit prin procură notarială, la secretariatul Departamentului Relații Internaționale
din cadrul UMFVBT;
c. Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din Republica Moldova se poate realiza
accesând http://www.edu.gov.md și, ulterior, accesarea paginii pentru verificarea actelor de studii, de către
Departamentului Relații Internaționale al universității;
d. Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT, menționate
în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;
e. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP și Ministerul Afacerilor Externe,
denumit în continuare MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este
considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
f. Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea
formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie– electronic la adresa de e-mail relint@umft.ro sau
personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale;
g. Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de UMFVBT către
Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în
continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea concursului de admitere, în
vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.
h. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, în termenele stabilite de
universitate, precum şi alte documente solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin
concurs;
i. Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, în
format letric sau electronic.
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j. Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (13.07.2018) nu vor fi
procesate, fiind declarate respinse.
k. Dosarele/completările la dosar depuse după data de 13.07.2018 nu vor mai fi procesate/luate în considerare.

B. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Albania
II.3.3. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4, fișa poate fi accesată aici http://admission.umft.org/ro/);
b) Fişă cu date personale (anexa nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”);
c) Cerere- formular de înscriere, conform Anexei nr. 5 din prezenta metodologie;
d) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba
română;
e) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – 2
copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate
în limba română;;
f) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română
g) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România – în original;

h) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri
legalizate în limba română;
i) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române,
potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;
j) Diploma de bacalaureat sau echivalentă: Deftese Pjekurie sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului
curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română sau
altă limbă de circulație internațională - 2 copii legalizate și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a
țării unde a fost emisă diploma si 2 traduceri legalizate în limba română;
k) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o copie simplă
(xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri legalizate în limba română
(autentificate cu Apostila de la Haga);
l) Certificatul de competență lingvistică /Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română
(pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată)
m) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în original).
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n) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă limbă
decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei limbi. Adeverința
medicală trebuie să reflecte că:
- candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul
ştiinţelor medicale
- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
o) 6 fotografii ¾;
p) 2 dosare de carton;
II.3.4. Procedura de admitere include următoarele etape:
a.) Publicarea

ofertei

de

locuri

la

studii

pe

site-ul

UMFVBT

(www.umft.ro)

și

pe

site-ul

http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii pretutindeni, după consultarea prealabilă cu MRP și
MAE; Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale
României din Albania, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei
educaționale;
b.) Transmiterea dosarului de către candidații interesați se va face personal sau prin împuternicit, în perioadele
stabilite şi comunicate, la sediul misiunii diplomatice a României din Albania sau la instituția/instituțiile de
învățământ superior;
c.) MEN va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul
misiunii diplomatice;
d.) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT, conform anexei
nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;
e.) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată
oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
f.) Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea
formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie – electronic la adresa de e-mail relint@umft.ro sau
personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale;
g.) Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de UMFVBT către
Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în
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continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea concursului de admitere, în
vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora;
h.) Comunicarea rezultatelor se va realiza și prin intermediul misiunii diplomatice a României din Albania;
i.) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente
solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs;
j.) Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, în
format letric sau electronic.
k.) Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (13.07.2018) nu vor fi
procesate, fiind declarate respinse.
l.) Dosarele/completările la dosar depuse după data de 13.07.2018 nu vor mai fi procesate/luate în considerare.

C. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Serbia
II.3.5. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a.) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4, fișa poate fi accesată aici http://admission.umft.org/ro/);
b.) Fişă cu date personale (anexa, nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”);
c.) Cerere- formular de înscriere, conform Anexei nr. 5 din prezenta metodologie;
d.) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba
română;
e.) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – 2
copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în
limba română;;
f.) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română
g.) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România – în original;

h.) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri
legalizate în limba română;
i.) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române,
potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;
j.) Diploma de bacalaureat sau echivalentă: Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu / Diploma o
stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi, sau după caz, adeverința (pentru absolvenți
anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - 2 copii legalizate și
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o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma si 2 traduceri legalizate
în limba română;
k.) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o copie simplă
(xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri legalizate în limba română
(legalizate de un notar public);
l.) Certificatul de competență lingvistică/Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română
(pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată)
m.) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în original).
n.) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Serbia sau de misiunile
diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România;
o.) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă limbă
decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei limbi. Adeverința
medicală trebuie să reflecte că:
-

candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B

-

candidatul suferă/nu suferă de boli cronice

-

candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul ştiinţelor

medicale
-

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

p.) 6 fotografii ¾;
q.) 2 dosare de carton;
II.3.6. Procedura de admitere include următoarele etape:
a.) Publicarea

ofertei

de

locuri

la

studii

pe

site-ul

UMFVBT

(www.umft.ro)

și

pe

site-ul

http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii pretutindeni, după consultarea prealabilă cu MRP și
MAE;
b.) Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale României din
Serbia, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei educaționale;
c.) Transmiterea dosarului de către candidații interesați se va face personal sau prin împuternicit, în perioadele
stabilite şi comunicate, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Serbia sau la instituția de învățământ
superior;
d.) MEN va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul
misiunii diplomatice;
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e.) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT, conform
Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;
f.) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată
oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
g.) Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea
formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie – electronic la adresa de e-mail relint@umft.ro sau
personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale
h.) Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de UMFVBT către
Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în
continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea concursului de admitere, în
vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.
i.) Comunicarea rezultatelor se va realiza și prin intermediul misiunii diplomatice și oficiilor consulare ale
României pe teritoriul Serbiei;
j.) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente
solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs;
k.) Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, în
format letric sau electronic.
l.) Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (13.07.2018) nu vor fi
procesate, fiind declarate respinse.
m.) Dosarele/completările la dosar depuse după data de 13.07.2018 nu vor mai fi procesate/luate în considerare.

D. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Ucraina
II.3.7. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a.) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4);
http://admission.umft.org/ro/;
b.) Fişă cu date personale (anexa nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”);
c.) Cerere- formular de înscriere, conform Anexei nr. 5 din prezenta metodologie;
d.) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în
limba română;
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e.) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul –
2 copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri
legalizate în limba română;;
f.) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română
g.) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România – în original;

h.) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri
legalizate în limba română;
i.) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;
j.) diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Atestat, sau după caz, adeverința (pentru absolvenți anului
curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal 2 copii legalizate și o
copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma si 2 traduceri
legalizate în limba română;
k.) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o copie
simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri legalizate în limba
română (supralegalizate de Ministerul de Externe sau de Ambasada Română din țara respectivă /
legalizate de un notar public / autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind
Apostila de la Haga);
l.) Certificatul de competență lingvistică/Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română
(pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată)
m.) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în original).
n.) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă limbă
decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei limbi.
Adeverința medicală trebuie să reflecte că:
o.) candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
p.) candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
q.) candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul ştiinţelor
medicale
r.) candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
s.) 6 fotografii ¾;
t.) 2 dosare de carton;
II.3.8. Procedura de admitere include următoarele etape:
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a.) Publicarea

ofertei

de

locuri

la

studii

pe

site-ul

UMFVBT

(www.umft.ro)

pe

site-ul

http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii pretutindeni; Informarea comunităților românești, cu
sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale României în Ucraina, asupra condițiilor de admitere a
românilor de pretutindeni și asupra ofertei educaționale;
b.) Transmiterea dosarului de către candidații interesați se va face personal sau prin împuternicit, în perioadele
stabilite şi comunicate, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Ucraina sau la instituția de
învățământ superior;
c.) MEN va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul
misiunii diplomatice;
d.) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT, conform
Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;
e.) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată
oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
f.) Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea
formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie – electronic la adresa de e-mail relint@umft.ro sau
personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale;
g.) Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de UMFVBT către
Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în
continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea concursului de admitere, în
vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.
h.) Comunicarea rezultatelor se va realiza și prin intermediul misiunii diplomatice și oficiilor consulare ale
României pe teritoriul Serbiei;
i.) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente
solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs;
j.) Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, în
format letric sau electronic.
k.) Comunicarea rezultatelor se va realiza prin intermediul misiunii diplomatice a României pe teritoriul
Ucrainei;
l.) Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (13.07.2018) nu vor fi
procesate, fiind declarate respinse.
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m.) Dosarele/completările la dosar depuse după data de 13.07.2018 nu vor mai fi procesate/luate în considerare.

