ANUNȚ ADMITERE 2022 - ROMÂNI DE PRETUTINDENI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
• Candidații care doresc să se înscrie la mai multe facultăți, respectiv la mai multe programe de
studii din cadrul unei facultăți, sunt rugați să transmită O SINGURĂ Fișă de înscriere / facultate
în care să numeroteze programele de studii în ordinea preferințelor;
• La transmiterea dosarelor on-line la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
candidații sunt rugați să folosească ca adresă de contact NUMAI ADRESA DE E-MAIL
admitere.ucb@gmail.com
Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni din:
A. Republica Moldova
Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a) Fișă de înscriere (modelul fiecărei facultăți);
b) Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2;
c) Copia certificatului de naștere;
d) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
e) Copia certificatului de căsătorie, după caz;
f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții
anului 2022) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
g) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;
h) Adeverință medicală, care atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni
incompatibile cu viitoarea profesie;
i) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la bugetul de
stat din România, pentru studii universitare e licență;
j) Două poze tip pașaport;

k) Declarație că nu deține domiciliu stabil în România;
l) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 6);
m) Copia cărții de identitate.
Important!
a. Dosarele de candidatură pot fi transmise:
• în format electronic: la adresa de e-mail a Universității „Constantin Brâncuși” 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 Brâncuși”
din Târgu-Jiu;
• în format fizic: prin poștă sau direct la sediul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
Rectorat, Strada Tinerertului,nr.4, Târgu-Jiu, județul Gorj, România); în cadrul târgurilor
educaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova potrivit legislaţiei în vigoare; la sediile
extensiunilor universitare care funcționează pe teritoriul Republicii Moldova.
b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, depunând în original
la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, la sediul facultății unde dorește să
studieze, formularul din Anexa nr. 4 sau transmițându-l în format electronic la adresa
admitere.ucb@gmail.com
c. Până la data stabilită în calendarul admiterii, candidații declarați admiși vor depune actele
de studii în original, la dosarul de candidatură.
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%202017
%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.

