
 

Admiterea la studii universitare de MASTERAT 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 

 1. Condiții de eligibilitate  

a) Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe 

de studii de licență ACREDITATE.  

b) Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum 

urmează: 

  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: http://www.enic -

naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă și apoi Recognised higher 

education institutions, respectiv 

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde există 

facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate. 

 2. Dosar de candidatură pentru absolvenții din categoria românilor de pretutindeni cu 

diplomă de licență în România  

a) Fișă de înscriere (fisă de înscriere 2018 Masterat);  

b) Diplomă de bacalaureat, în original și traducere în limba română;  

c) Diplomă de licență și Suplimentul la diplomă, în original/ Adeverință de absolvire pentru  

promoția 2018, în original, cu menționarea mediei de la examenul de licență și mediile 

obținute în anii de facultate;  

d) Certificat de naștere – copie și traducere în limba română;  

e) Adeverință medicală prin care se atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte 

afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

f) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la 

bugetul de stat, pentru studii universitare de masterat;  

g) Două poze tip pașaport; 

h) Declarație că nu deține cetățenia română, cu domiciliul stabil în România. 

i) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 (dacă nu a urmat 

studiile de licență în România, pe locuri cu bursă sau fără bursă oferite de statul român);  

j) Copie după primele 3 pagini ale pașaportului (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii 

anului universitar) și traducere în limba română; 

k) Cartea de identitate- copie și traducere în limba română;  

http://www.anacip.md/


l) Acordul privind prelucarea datelor cu caracter personal (Anexa 6). 

  

3. Dosar de candidatură pentru absolvenții din categoria românilor de pretutindeni, cu 

diplomă de licență obținută în alte state  

a) Fișă de înscriere (fișă de înscriere 2018 Masterat); 

 b) Certificat de naștere-copie și traducere în limba română;  

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea anului universitar și copia 

buletinului/ cărții de identitate care atestă domiciliul stabil, traducere în limba română;  

d) Certificat de căsătorie-copie și traducere în limba română;  

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3;  

f) Diploma de bacalaureat, în original și traducere în limba română;  

g) Diploma de licență și suplimentul la diplomă/foaia matricolă, copii și traduceri în limba 

română;  

h) Declarație că nu deține cetățenia română, cu domiciliul stabil în România. 

 i) Atestat de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competență 

lingvistică, nivel B2;  

j) Adeverință medicală prin care se atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte 

afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, tradusă în limba română; 

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

bugetul de stat, pentru ciclul de studii universitare de masterat;  

l) Două poze tip pașaport; 

m) Acordul privind prelucarea datelor cu caracter personal (Anexa 6). 

                 Important ! 

a. Dosarele de candidatură pot fi transmise: 

  în format electronic, pentru candidații din Republica Moldova:  la adresa de e-

mail a Universității ”Constantin Bâncuși” din Târgu-Jiu, admitere.ucb@gmail.com ;  la 

adresa de e-mail a Ministerului Educației Naționale, dosarerepmold@edu.gov.ro , dosarul 

fiind redirecționat către Universitatea ”Constantin Bâncuși” din Târgu-Jiu;  

 în format fizic, pentru candidații din Republica Serbia: direct la sediul facultății, 

din cadrul Universității ”Constantin Bâncuși” din Târgu-Jiu, la care doresc să studieze;   

 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în original 

la Universitatea  ”Constantin Bâncuși” din Târgu-Jiu, la sediul facultății unde dorește să 

studieze, formularul din Anexa nr. 4 și actele de studii în original, conform calendarului 

de admitere. 

c.  Până la data de 18 septembrie 2018, ora 14
00

, candidații declarați admiși vor depune 

actele de studii în original, la dosarul de candidatură. 
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Românii de pretutindeni, care au redobândit cetățenia română și au domiciliul stabil în 

România, pot urma studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de învățământ 

superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România. 

Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii: 

 

a. să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român; 

b. să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea; 

c. să respecte prevederile metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni 

(https://www.edu.ro/sites/default/files/Metodologie%20admitere%20inv.%20superior%20

2017%20FINAL.pdf) care, în anumite situații, prevalează regulamentul intern al 

instituțiilor de învățământ superior; 

d. după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la 

care au fost admiși, în vederea înmatriculării; 

e. să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor. 

f. În cazul încălcării prevederilor menţionate la punctele a-e, precum și la propunerea 

instituţiilor de învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana 

în cauză. 
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