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Anexa 4 

 

Admitere cetățeni din state terțe ale Uniunii Europene la ciclul de studii 

universitare de masterat 
 

Școlarizarea cetățenilor străini în România se realizează în baza prevederilor „Metodologiei de 

primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/ universitar 2017-2018”, 

aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3473 din 17.03.2017, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 5 aprilie 2017. Cetățenii străini din state terțe Uniunii Europene 

se pot înscrie la studii numai după obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii emisă de Ministerul 

Educației și Cercetării ‐ Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene. Cetățenii străini 

din state terțe ale Uniunii Europene depun dosarul de candidatură în vederea admiterii la Universitatea 

de Vest din Timișoara la Departamentul de Relații Internaționale al UVT, adresa poștala Bd. Vasile 

Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, județul Timiș. Perioada de depunere a dosarelor pentru 

admiterea în anul universitar următor este februarie – septembrie (anul universitar curent). 

Notă: Aprobarea finală pentru studii (Scrisoarea de Acceptare) este primită de la Ministerul 

Educației și Cercetării, la solicitarea universității, ca urmare a procesului de admitere organizat la 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

 La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenții cu diplomă de 

licență sau echivalentă. 

Documentele de studii din dosarul de candidatură trebuie vizate spre autentificare de Ambasada 

României din țara emitentă sau apostilate Haga (după caz). Concursul de admitere are loc la 

Universitatea de Vest din Timișoara conform „Metodologiei privind eliberarea Scrisorilor de 

Acceptare și primirea la studii de licență și master în cadrul Universității de Vest din Timișoara a 

cetățenilor din state terțe UE”, revizuită anual, urmând să fie luată în considerare ultima ediție aprobată 

de Senatul UVT.  

Candidații transmit dosarele direct la Universitatea de Vest din Timișoara, care evaluează dosarul 

și comunică Ministerului Educației și Cercetării – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri 

Europene lista persoanelor propuse pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare. Această listă va fi însoțită, 

în mod obligatoriu, de o copie a Cererilor pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la Studii completate 

de solicitanți, o copie a documentelor de studii și o copie după pașaport. Direcția Generală Relații 

Internaționale și Afaceri Europene a MEC va emite Scrisoarea de Acceptare la Studii, pe care o va 

transmite instituției de învățământ superior solicitante, iar aceasta din urmă o va pune la dispoziția 

studentului, la nevoie. 

 

Documente necesare pentru înscrierea la admitere – studii universitare de masterat (2 ani): 

● cererea pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la Studii, completată, în două exemplare, împreună 
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cu poza în formatul solicitat;  

● actul ce atestă studiile finalizate anterior – copie și traducere legalizată - care permite accesul 

persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de licență sau echivalentul 

acesteia); documentele trebuie autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă; 

● copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru 

absolvenții anului curent (după caz, dacă e necesar); 

● foile matricole – copii și traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate; 

● atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competență lingvistică, 

după caz; 

● certificatul de naștere – copie și traducere legalizată; 

● copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (dacă este cazul); 

● copie a pașaportului – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată Scrisoarea de Acceptare 

la Studii; 

● certificatul medical (într-o limba de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce 

urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea 

profesie; 

● certificatul de căsătorie – dacă este nevoie de a dovedi schimbarea de nume; 

● fișa de date personale completată, specificând clar unde să fie trimisă Scrisoarea de Acceptare la 

Studii; 

● dovada plății a 75 de euro, taxă pentru procesarea dosarului de candidatură. 

Prin Hotărârea Senatului UVT nr. 39 din 06.03.2014, a fost stabilită taxa de 75 de euro pentru 

procesarea dosarelor candidaților cetățeni străini din state terțe Uniunii Europene. Taxa trebuie plătită în 

următorul cont: 

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara (West University of Timișoara) 

Adresă Beneficiar: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod poștal 300223, Timișoara 

Nume Bancă: Banca Comercială Română  

Adresă Bancă: Sucursala Timișoara, Calea Aradului nr. 11. 

IBAN: RO56RNCB0249049294710008 

SWIFT: RNCBROBU 

Taxă: 75 euro 

 

I. AUTENTIFICARE ACTE PENTRU CANDIDATURĂ 

Este recomandat ca documentele pentru admitere să fie autentificate de către autoritățile de 

resort din țara emitentă, respectiv, în felul următor:  

1. pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse 

echivalării/recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările 

emitente;  

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
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2. pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii 

vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile 

competente din țara de proveniență: 

● supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și 

Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor 

Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul 

Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României 

sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului 

Educației și Cercetării și ale Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă; 

● scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care 

România este parte sau pe bază de reciprocitate. 

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea: 

https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea.  

 

II. AUTENTIFICARE ACTE PENTRU ÎNMATRICULARE  

La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele de studii și de identitate din dosarul de 

admitere/candidatură, în original, împreună cu Scrisoarea de Acceptare la studii și pașaportul cu viză 

valabilă în scop „studii”. 

  Documentele de studii originale emise în state care sunt părți ale Convenției privind Apostila de 

la Haga trebuie să fie vizate de autoritățile competente din țările emitente cu Apostila de la Haga 

  Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila 

de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și de 

Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respective 

Important: Asigurați-vă că documentele sunt traduse într-o limbă de circulație internațională. 

La înmatriculare în regim financiar CONT PROPRIU VALUTAR candidații admiși vor depune 

documentele originale de studiu vizate spre autentificare de Ambasada României din țara emitentă sau 

cu Apostila Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene 

ori în conformitate cu acordurile de asistență juridică încheiate de România cu state terțe. 

 

III. SCRISOAREA DE ACCEPTARE ȘI ȊNMATRICULAREA 

Scrisorile de Acceptare la Studii se vor transmite de către Ministerul Educației și Cercetării după 

caz, titularului la adresa indicată în Cerere, instituției de învățământ superior sau misiunilor diplomatice 

ale României. Candidații care aplică pentru studii în domenii vocaționale (arte, sport sau arhitectură), 

trebuie să treacă testul de aptitudini, organizat de către facultățile în cauză, după primirea Scrisorii de 

Acceptare pentru Studii.  

Candidații admiși au obligația să intre în țară cu viza de studiu și să își legitimeze șederea în 

România în scop de studii (obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii, <Permis de 

ședere>). Aceștia vor prezenta documentele în original conform celor menționate la punctul 

https://www.mae.ro/node/6869
https://www.mae.ro/node/6869
https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea
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„AUTENTIFICARE ACTE PENTRU ÎNMATRICULARE”. Scrisoarea de Acceptare la Studii va fi 

ridicată de la Departamentul de Relații Internaționale al UVT în original de către titularul de drept. În 

cazul în care titularul de drept nu poate ridica personal Scrisoarea de Acceptare la Studii, persoana 

desemnată să facă acest lucru va prezenta o procură notarială în limba română sau într-o limbă de 

circulație internațională în care va fi menționat faptul că a fost împuternicită să ridice originalul în locul 

titularului de drept sau o chitanță în cazul ridicării Scrisorii de Acceptare la Studii în original prin 

intermediul unei firme de curierat. 

Candidații care au primit o Scrisoare de Acceptare la Studii în România pot fi înmatriculați până 

la finalul primului semestru al anului academic în curs, conform legislației în vigoare, cu asigurarea 

accesului la programa academică aferentă perioadei în care nu a participat la cursurile din cadrul primului 

semestru în sistem modular, odată cu înmatricularea. La înmatriculare, aceștia vor depune documentele 

privind studiile anterioare în original la secretariatul facultății, vor fi înscriși în registrul matricol sub un 

număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/programul de studii 

universitare la care au fost admiși, vor semna contracte de studiu, iar ulterior li se vor elibera adeverințe 

privind statutul de student ce vor putea fi utilizate pentru a obține documentele necesare din partea 

Departamentului de Relații Internaționale al UVT în vederea demarării procedurilor legate de permisul 

de ședere. 

În cazuri excepționale, daca programul de studii universitare pentru care candidatul a optat inițial 

nu se organizează în anul respectiv, acesta poate fi înmatriculat, la cerere, la un alt program de studiu 

universitare din același ciclu de studii și din același domeniu, cu solicitarea modificării datelor Scrisorii 

de Acceptare la Studii, cu acordul decanului facultății. Acest lucru este posibil în cazul în care programul 

de studii universitare pentru care s-a optat inițial și cel pentru care s-a optat ulterior se desfășoară în limbi 

diferite doar cu condiția ca respectivul candidat să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru 

limba în care se organizează cel din urmă. 

 

IV. ANUL PREGĂTITOR (1 AN)  

Înmatricularea la Anul Pregătitor se realizează la finalul parcurgerii procesului de admitere la 

UVT pentru candidați din state terțe UE doar dacă respectivii candidați au primit Scrisoarea de Acceptare 

la Studii în acest sens. În continuarea Anului Pregătitor, candidații la studii universitare de licență, 

masterat, doctorat etc. trebuie să parcurgă din nou procesul de admitere specific facultății/universității la 

care intenționează să se înmatriculeze și vor primi o nouă Scrisoare de Acceptare la Studii dacă sunt 

admiși. 

Astfel, cetățenii străini din state terțe UE care doresc să studieze în limba română pot participa la 

sesiunile de admitere organizate la facultatea/universitatea dorită doar după absolvirea Anului Pregătitor, 

urmând să obțină o nouă Scrisoare de Acceptare la Studii. Pe parcursul Anului Pregătitor își însușesc 

cunoștințele necesare de limba româna, precum și cunoștințele specifice corelate cu profilul viitoarei 

pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.). 
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La înscrierea la programe de studii universitare cu predare în limba română sunt exceptate de la 

obligația de a prezenta Certificatul de Absolvire a Anului Pregătitor următoarele categorii de persoane: 

a. persoanele care prezintă acte de studii românești (diploma și certificate) sau acte de studii, 

situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutive urmați, în limba română, într-o unitate 

școlară din sistemul național din România; 

b. persoanele, care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă certificate sau 

atestate de competență lingvistică de nivel minimum B1, conform Cadrului european comun de referință 

pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care 

organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, 

cultură și civilizație românească în universități din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul 

Cultural Român; 

c. persoanele care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie 

de specialitate formată din cadre didactice universitare având cel puțin titlul didactic de lector. 

Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, 

dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare/ program de studii universitare 

de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu să funcționeze sau acreditată/acreditat, ori 

în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare/un astfel 

de program de studii universitare. În urma acestei examinări se va elibera un Certificat de competență 

lingvistică. 

Examinarea privind cunoștințele de limba română poate fi realizată la UVT, în cadrul Facultății 

de Litere, Istorie și Teologie, ori în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară 

o astfel de activitate. În urma acestei examinări se va elibera un Certificat de competență lingvistică ce 

va fi adăugat la dosarul de candidatură.  

 

V. STUDII ÎN LIMBI STRĂINE  

Pentru programele de studii universitare unde procesul didactic se desfășoară în limbi străine, se 

organizează un test în vederea evaluării nivelului de cunoaștere a limbii respective de către candidați. 

Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din țări unde limba în care se desfășoară procesul 

didactic este limba oficială, care dovedesc cu acte că au urmat cursurile în acea limbă sau care dețin un 

certificat de cunoaștere a limbii respective.  

 

VI. TAXE DE STUDII 

Cuantumul taxelor de școlarizare pentru cetățenii străini din statele terțe UE la UVT este prevăzut 

în Ordonanța Guvernului României nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al 

taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care 

nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spațiul Economic 

European si din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 1 din 6 
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ianuarie 2010. Taxa pentru parcurgerea Anului Pregătitor de limba română la Universitatea de Vest din 

Timișoara se percepe în funcție de domeniul de studii pentru care a optat candidatul. 

 

Taxele pentru cetățenii străini din state terțe UE sunt:  

Domeniu: Științe / Matematică / Sport / Tehnic / Agronomie 

Licență / Masterat: 270 € / lună 

Doctorat: 290 € / lună 

 

Domeniu: Uman/Psihologie /Științe Economice 

Licență / Masterat : 220 € / lună 

Doctorat: 240 € / lună 

 

Domeniu: Muzică și Arte 

Licență / Masterat: 420 € / lună 

Doctorate: 440 € / lună 

 

Domeniu: Interpretare muzicală, teatru 

Licență / Masterat: 750 € / lună 

Doctorat: 770 € / lună 

 

Domeniu: Arhitectură 

Licență / Masterat: 350 € / lună 

Doctorat: 370 € / lună 

 

Domeniu: Medicină 

Licență / Masterat: 320 € / lună 

Doctorat: 340 € / lună 

 

Domeniu: Film 

Licență / Masterat: 950 € / lună 

Doctorat: 970 € / lună 

 

IMPORTANT: Taxele de școlarizare trebuie plătite la începutul anului universitar, conform 

Scrisorii de Acceptare la Studii în România. Studenții care au primit o Scrisoare de Acceptare la Studii 

în România pot fi înmatriculați până cel târziu la data de 1 februarie din anul academic în curs, conform 

Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3473 din 17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de 

primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/ universitar 2017-2018. 

 

VII. RAMBURSAREA TAXELOR DE STUDII 

Returnarea taxelor de studii achitate de către candidați se va face doar în condiții deosebite 

(enumerate mai jos), până în ultima zi a lunii februarie din anul universitar în curs, la cererea 
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candidatului, cu dovada plății taxei prezentată în original și având în vedere că orice taxă de returnare a 

sumei respective este suportată de către candidat: 

- neobținerea vizei de studii (dacă solicitantului vizei i s-a solicitat să plătească taxa de studiu 

pentru un an universitar în vederea completării dosarului de viză); 

- cazuri de forță majoră (conflicte politice, urgențe medicale) ce au împiedicat candidatul să se 

înmatriculeze, deși a plătit taxele de școlarizare și a obținut viza de studii. 

Cererea candidatului privind returnarea taxelor de studii achitate, însoțită de documentele care să 

ateste plata taxelor, va fi aprobată de facultatea la care e înmatriculat studentul și de Departamentul de 

Relații Internaționale al UVT. În cazul în care candidatul nu a reușit din motivele menționate mai sus să 

se înmatriculeze la facultatea pentru care a optat, aprobarea va fi efectuată doar de Departamentul de 

Relații Internaționale al UVT, nu și de facultate. După aprobare, solicitarea va fi remisă spre executare 

Departamentului Economico-Financiar. 

Documentele necesare unei rambursări a taxei de școlarizare: 

- formularul de rambursare a sumei solicitate (poate fi accesat pe site-ul: www.ri.uvt.ro); 

- copie a Scrisorii de Acceptare la Studii; 

- copie după pașaport/actul de identitate; 

- copie după chitanța originală care atestă dovada plății efectuate; 

- copie după extrasul de cont (în cazul unui virament bancar). În cazul în care persoana în cauză se 

prezintă personal la Casieria Universității, nu e nevoie de un extras de cont. În cazul neprezentării în 

persoană la Casieria Universității sau în cazul virării banilor pe un alt cont bancar decât pe numele 

titularului de drept, e nevoie și de o procură notarială tradusă și legalizată (de preferat în limba română 

sau într-o limbă de circulație internațională) pentru persoana împuternicită; 

-o copie după dovada care atestă neobținerea vizei de studii (după caz) sau a cazului de forță majoră 

enunțat mai sus. 

Taxele de procesare a dosarului nu se returnează candidaților. Taxele de studiu menționate nu se 

returnează pentru alte motive decât cele enumerate și doar în contul candidatului care a aplicat la un 

program de studii universitare la UVT. Rambursarea taxei de studiu se poate realiza prin intermediul 

unei alte persoane doar în baza unei procuri notariale, traduse în limba română sau într-o limbă de 

circulație internațională și, în acest caz, legalizată, prin care candidatul își dă acordul de transfer al sumei 

solicitate persoanei împuternicite. După sfârșitul lunii februarie a anului universitar în curs taxele de 

școlarizare nu se mai returnează nici în aceste situații. 

 

VIII. CATEGORII SPECIALE DE CĂTĂȚENI DIN STATE TERȚE U.E. 

Refugiații și azilanții politici care au obținut o formă de protecție subsidiară în România vor fi 

școlarizați conform următoarelor principii: 

● ulterioare, unde se precizează la articolul 20, alin. (1), lit. h că „recunoașterea statutului de refugiat 

sau acordarea protecției subsidiare conferă beneficiarului următoarele drepturi: să aibă acces la 

toate formele de învățământ, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români”; 
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● Ordonanța Guvernului României nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a 

străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum 

și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, cu 

modificările și completările ulterioare, unde se precizează la Secțiunea 3, articolul 9, faptul că 

„accesul străinilor care au dobândit o formă de protecție internațională în România la toate 

formele de învățământ se realizează în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români”. 

 

Refugiații și azilanții politici care au obținut o formă de protecție subsidiară în România se vor 

înscrie la studii în perioadele de admitere prevăzute pentru cetățenii români, cu condiția obținerii unui 

Certificat/Atestat de recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate în străinătate din partea Centrului 

Naționale de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED). Echivalarea se realizează urmând 

procedurile CNRED, aceleași prevăzute și pentru cetățenii care provin din state ale Uniunii Europene, a 

Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană. Aceste demersuri sunt făcute prin intermediul 

Departamentului de Relații Internaționale al UVT. 

Candidații beneficiari ai unei forme de protecție subsidiară în România care optează pentru Anul 

Pregătitor de limba română, pot fi înscriși la studii fără obligația prezentării unui Certificat/Atestat de 

recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordinului 

Ministrului Educației Naționale nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice nr. 6.156 din 22 decembrie 2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de 

limbă română pentru cetățenii străini, cu modificările și completările ulterioare, unde nu există 

menționată obligativitatea prezentării atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României 

pentru înscrierea în An Pregătitor. În acest sens, nu se regăsesc detalii suplimentare referitoare la acest 

aspect nici în Ordinul nr. 6121 din 20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a actelor 

de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ 

superior din străinătate. În consecință, CNRED nu eliberează Atestat în vederea înscrierii în Anul 

Pregătitor de limba română. 

Candidații din state terțe UE, posesori ai unui permis de ședere în România „membru de familie 

cetățean român” (dobândit în urma căsătorie cu unu cetățean român, de exemplu) sau a unui permis de 

rezidență pe termen lung, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 194 din 12.12.2002 

privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au aceleași 

drepturi de studii, inclusiv din punct de vedere financiar, ca cetățenii români și vor participa la procesul 

de admitere organizat pentru aceștia. 

 

 




