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III.3. Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere a candidaților Români de 

Pretutindeni 

 Dosarul de înscriere și încărcarea on-line a acestuia de către candidați, cu asumarea 

responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele 

digitale/scanate și cele originale, va conține următoarele documente scanate, față verso, după caz: 

 

  a. Fișa de înscriere la concursul de admitere, semnată de candidat; prin completarea fișei de înscriere 

on-line, candidații își exprimă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest 

scop. Datele colectate în fișa de înscriere la admitere, pentru fiecare candidat, sunt cele prevăzute de 

Anexa nr. 1 din Ordinul MECTS nr. 3313/2012.  

  b. Diploma de bacalaureat sau echivalentă - copie legalizată în limba oficială a țării unde a fost 

emisă diploma și traducere autorizată în limba română; 

   c. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului – copie legalizată în limba oficială a țării 

unde a fost emisă diploma și traducere autorizată în limba română;  

   d. Diploma de licență sau echivalentă - copie legalizată / supralegalizată (în funcție de țara emitentă) 

în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma și traducere autorizată în limba română; 

    e. Suplimentul diplomei de licență – copie legalizată în limba oficială a țării unde a fost emisă 

diploma și traducere autorizată în limba română;  

   f. Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de licență, în cazul în 

care aceasta nu a fost eliberată, în cazul candidaților care au promovat examenul de licență în sesiunea 

corespunzătoare anului 2022 – copie legalizată / supralegalizată (în funcție de țara emitentă) în limba 

oficială a țării unde a fost emisă diploma și traducere autorizată în limba română; 

  g. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea anului universitar – copie legalizată; 

  h. Acte domiciliu stabil/Carte de identitate – copie legalizată și traducere autorizată în limba 

română; 

  i. Certificat de naștere – copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

  j. Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

  k. Declarație notarială conform căreia candidatul nu are rezidența / domiciliul stabil pe teritoriul 

României; 

  l. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 1 (cu excepția candidaților din 

Moldova și a celor care posedă cetățenie română și domiciliul în străinătate); 

 m. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către 

instituții abilitate ale Ministerului Educației din România / Atestatul de absolvire a anului pregătitor 

de limba română / acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, 

cu predare în limba română, cel puțin 4 ani consecutiv.  

  n. Adeverință medicală. 

 


