
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENT privind ORGANIZAREA 
ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN 

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE 
MASTER 

 
Anul universitar 2015-2016  

 
The Regulation for Organizing the Admission to the 

Master Degree University Programs 
 

Academic year 2015-2016 
 
 
 

Elaborat: 

Prorector Strategie Academică 
Conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu 
Președinte Comisie Senatorială 
Conf. univ. dr. Irina Macsinga 

 
Semnătura 
 
Semnătura 

Aviz juridic: 
Consilier juridic 
Florentina Radu 

Semnătura 

Aprobat: Senatul UVT Hotărâre nr. 55/19.03.2015
 

Ediția a II-a 
Intrat în vigoare la data de19.03.2015 
Retras la data de …………….…. 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 



 

Regulament privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în ciclul de 

studii universitare de master 

Ediţia a II-a  
Nr. anexe 5 
Pagina 2 din 25 

 

 
CAPITOLUL I 

Documente de referință 
 
 
Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de master la UVT se organizează în 

conformitate cu prevederile: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Legea nr. 288/2004 
privind organizarea studiilor universitare; Ordinul Ministrului Educației, Naționale nr. 
3359MD/11.03.2013 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6000/2012 privind aprobarea 
„Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe 
UE, în învățământul de stat și particular acreditat în România; Ordinul Ministrului 
Educației și Cercetării Științifice nr. 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi 
de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 . 

 
 

CAPITOLUL II 
Organizarea procesului de admitere la studiile universitare de licență din 

cadrul Universității de Vest din Timișoara 
 
 
Art. 2. Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează în domeniile de 

studii universitare de master acreditate de ARACIS, la programele de studii legal 
înfiinţate în cadrul UVT, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
Art. 3. Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de master: 

 absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. 
Legii nr. 288/2004), absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor 
universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995), precum şi absolvenţii studiilor 
efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate ca fiind cel 
puţin studii universitare de licenţă. 

 cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de 
lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 
Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza 
de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale – 
Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor CNRED - 
înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având 
obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor 
(Anexa 3). 

 cetăţenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, 
Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate, care 
vor candida separat pe  locurile bugetate repartizate de MEN, în limita cifrelor de 
școlarizare aprobate la specializări acreditate cu predare în limba română. 
completare DRI 
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 cetăţenii străini de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi ai 
unor universităţi din Republica Moldova. Ei vor candida la concursul de admitere 
cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu prevederile 
Metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova valabilă 
pentru anul universitar  2015-2016 (Anexa 4). 

 absolvenții cu diplomă de licență proveniți din centrele de plasament, cei cu 
situații sociale speciale, precum și sportivii cu performanțe deosebite pot candida 
și pe unul dintre cele 10 locuri bugetate de UVT. 

 cetățenii străini din state terțe ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European 
și Confederației Elvețiene se pot înscrie la concursul de admitere la UVT (în 
regim financiar: cont propriu valutar), pe bază de dosar, urmând să fie primiți la 
studii sau respinși în baza admiterii organizate la UVT conform Metodologiei 
privind  eliberarea scrisorii de acceptare și primirea la studii de master în cadrul 
UVT a cetățenilor din state terțe UE și pe baza scrisorii de acceptare la studii în 
România eliberată de MEN (Anexa 5) 
 

Art. 4.   
(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de master cu predare în limba română, 

cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru 
limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale.  

(2) Admiterea la studiile universitare de master se susține în limba română sau într-o 
limbă străină pentru programele de master la care școlarizarea este organizată în limba 
străină respectivă. Facultățile care organizează studii de master cu predare în limbă 
străină vor preciza clar limba în care se va susține admiterea. Pentru programele 
universitare de master şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, 
concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia. 

(3) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine 
obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. 

(4) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în 
limba română sau în limba străină de predare a programului de studii universitare de 
master.  

(5) Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive sunt eliminatorii şi 
se vor nota cu admis/respins.  

Art. 5. Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează pe locuri: 
 finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii; 
 cu taxă 

 
Art. 6.  

(1) Admiterea candidaţilor la studii universitare de master se face prin concurs, în 
conformitate cu metodologiile elaborate de facultăţi și avizate de Consiliile 
facultăților, cu respectarea acestui regulament cadru. Metodologiile trebuie să fie 
depuse la prorectorul responsabil cu strategia academică (Conf. Univ. Dr. Mădălin 
Bunoiu, sala 174) până la data de 27.03.2015 şi ele trebuie să conţină următoarele 
elemente:  

- programele de studii de master și cifra de şcolarizare propusă pe fiecare 
program de studiu, cifră care nu va depăşi capacitatea de școlarizare stabilită 
de către ARACIS și precizată prin hotărâre de guvern; 

- documentele necesare pentru constituirea dosarului candidatului;  
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- categoriile de candidaţi scutiţi de taxa de înscriere;  
- calendarul admiterii;  
- descrierea probelor de concurs; 
- criterii generale de întocmire a subiectelor probelor de concurs (inclusiv 

pentru probele eliminatorii, în cazul testării capacităţilor lingvistice, artistice 
sau sportive). Se va face referire explicită la tematică, bibliografie, tipul 
probei, numărul de subiecte, timpul alocat susținerii probei.  

- criteriile de evaluare pentru fiecare probă în parte;  
- modul de calcul al mediei de admitere;  
- criterii de departajare în cadrul existenţei mai multor candidaţi care au o medie 

egală cu cea a ultimului loc repartizat atât pe locurile bugetate cât și pe 
locurile cu taxă astfel încât să nu se depăşească capacitatea de şcolarizare 
stabilită (se recomandă introducerea a cel puțin două criterii de departajare);  

- precizarea taxei de înscriere și înmatriculare în conformitate cu hotărârea 
Senatului UVT;  

- modalitatea de constituire a comisiei de admitere si a comisiei de contestații; 
- calendarul (data, ora şi locul) afişării rezultatelor.  

(2) Metodologiile elaborate de facultăți vor face trimitere la planurile de învățământ 
aferente tuturor specializărilor pentru care se organizează concurs de admitere aflate 
pe site-ul fiecărei facultăți. Planurile de învățământ sunt elaborate conform 
Regulamentului de elaborare a planurilor de învățământ al UVT.  

(3) UVT, prin facultățile sale, va aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi 
documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediul instituției / facultăților şi 
pe pagina web a universității / facultăților. 

 
Art. 7. Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului 

universitar2014-2015 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare 
examenului de  licență în anul 2015, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată 
de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la 
examenul de licență, notele obținute la probele susținute la examenul de licență, 
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. 

 
Art. 8. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii 

au obligaţia să depună la secretariatul facultății, la momentul confirmării locului 
obținut, diploma de licenţă în original. Candidaţii care au promovat examenul de 
licență în sesiunea 2014-2015 vor depune adeverința prin care se atestă finalizarea 
ciclului de studii universitare de licență. 

 
Art. 9. (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de 

studii concomitent.  
(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat 

pentru un singur program de master. Candidatul declarat admis la două programe 
de studii optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de 
stat prin depunerea diplomei de licență sau adeverinţei, pentru candidaţii care au 
promovat examenul de licență în sesiunea 2014-2015, în original, la facultatea 
care derulează programul de studii pe care doreşte să o urmeze, până la termenul 
stabilit prin metodologia prorie  de către fiecare facultate.  

(3) Un candidat care a urmat un ciclu de studii de master pe locuri finanțate de la 
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bugetul de stat poate urma un alt ciclu de studiu de master doar în regim cu taxă.  
(4) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se 

suportă de către studenţi. 
 
Art. 10.   

Pentru fiecare candidat înscris la admitere, UVT va colecta datele cuprinse în Anexa 1 
a prezentului Regulament. 

 
Art. 11.  

UVT are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore 
de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele 
candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere. 
Gratuitatea restituirii dosarelor se menține vreme de 1 an de la data afișării 
rezultatelor. După această dată, dosarele se arhivează și UVT își rezervă dreptul de a 
percepe o taxă pentru acest serviciu, în acord cu hotărârea Senatului UVT. 

 
Art. 12. 

La nivelul Universităţii se constituie o Comisie centrală de admitere pentru ciclul de 
studii universitare de master, care este propusă de rector şi aprobată de Senatul UVT. 
Aceasta are atribuţii de a rezolva problemele curente ale admiterii. În fiecare facultate, 
sub autoritatea și răspunderea decanului, se constituie Comisia de admitere și Comisia 
de soluționare a contestațiilor. Se recomandă ca în componenţa Comisiei centrale de 
admitere și a Comisiilor pe facultăți să existe şi un student reprezentant. Întreaga 
răspundere privind organizarea şi desfăşurarea corectă a procesului de admitere revine 
Comisiei de admitere pe facultate.  

 
Art. 13.  

Organizarea şi gestionarea paginii web a universității referitoare la admitere va fi 
realizată de către Departamentul de Informatizare şi Comunicații, sub îndrumarea 
prorectorului responsabil cu studiile universitare de master. 

 
Art. 14. 

Examenul de admitere în ciclul de studii universitare de master poate consta şi în 
probă / probe scrisă / scrise sau / şi orală / orale pentru testarea cunoştinţelor. Pentru 
testarea capacităţilor lingvistice, artistice sau sportive examenul de admitere în ciclul 
de studii universitare de master va conţine obligatoriu şi o probă practică eliminatorie, 
susţinută anterior celorlalte probe. De asemenea, pot fi luate în considerare notele şi 
mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform metodologiei proprii.  
 

Art. 15.  
Condițiile de admitere și modul de calcul al mediei de admitere se stabilesc prin 
metodologiile elaborate de fiecare facultate, cu respectarea prezentului Regulament. 

 
Art. 16.  

(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de master nu poate fi 
mai mică decât 5 (cinci). 
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(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie 
ponderată a notelor obţinute la probele concursul de admitere, conform 
metodologiilor elaborate de facultăți. 

(3) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt 
valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul UVT, în baza 
metodologiilor elaborate de facultăți. 

(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru 
repartizarea locurilor finanţate prin granturi de studii, acestea revenind celor 
mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu. 

(5) Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat, UVT (prin facultățile 
care organizează concursul de admitere) va colecta datele cuprinse în Anexa 2 
a prezentului Regulament. 

(6) Înmatricularea studenților la master declaraţi admişi în urma concursului de 
admitere se face prin decizie a rectorului UVT. După înmatriculare, studenţii 
sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga 
perioadă de şcolarizare la fiecare specializarea / specializările / programul / 
programele de studii la care au fost admişi.  
 

Art. 17.  
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master într-un domeniu 
specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de 
licenţă, eventualele limitări fiind precizate prin metodologiile de admitere elaborate 
de către facultăți. 

 
Art. 18.   

(1) Concursul pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master la UVT se 
organizează în una sau mai multe sesiuni, înainte de începerea anului universitar. 
Pentru anul universitar 2015-2016, concursul de admitere în ciclul de studii 
universitare de master la UVTse desfăşoară în perioada 06.07.2015 - 31.07.2015, 
07.09.2015 – 20.09.2015sau o altă perioadă aprobată de prorectorul de resort 
dar nu mai târziu de începerea anului universitar, după un calendar stabilit de 
fiecare facultate. 

(2) Concursul pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master a cetăţenilor 
străini din state terţe UE are loc între 1 martie 2015 (începând cu această dată 
Departamentul de Relaţii Internaţionale acceptă dosare de candidatură) şi 15 
septembrie (data până la care Departamentul de Relaţii Internaţionale acceptă 
dosare de candidatură). 

(3) Pentru cetăţenii de origine etnică română şi cetăţenii români cu domiciliul în 
străinătate, admiterea se va organiza conform Metodologiei propuse de 
Ministerul Educaţiei Naţionale în acest sens şi Regulementului de admitere al 
Universităţii de Vest din Timişoara. 

(4) Pentru cetăţenii străini din state ale Uniunii Europene, admiterea va avea loc în 
aceleaşi condiţii ca şi pentru cetătenii români (cu condiţia să fie respectate 
cerinţele privind recunoaşterea şi echivalarea diplomelor). 

 
Art. 19.   

(1) La UVT taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de master 
este 100 lei, iar taxa de înmatriculare este de 150 lei, în conformitate cu 
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prevederile legale în vigoare. În principiu, taxa de înscriere la admitere se plăteşte 
o singură dată pe facultate, indiferent de numărul programelor de master la care s-
a înscris în cadrul aceleiaşi facultăţi. În cazul în care candidatul se înscrie şi 
doreşte să urmeze simultan două programe de master în cadrul aceleiaşi facultăţi, 
va depune câte un dosar pentru fiecare din aceste programe şi va achita taxa de 
înmatriculare aferentă pentru fiecare dintre acestea.  

(1) Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de 
studii universitare de licență, precum și de plata taxelor percepute pentru 
eliberarea unor acte și documente școlare următoarele categorii de persoane: (a) 
copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel 
puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar; (b)  copiii întregului 
personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, 
nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat 
după cel puţin 10 ani de activitate didactică. 

(2) Întregul personal din învăţământul superior şi din bibliotecile centrale universitare 
este scutit de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente. 

(3) Rectorul, la propunerea decanilor, poate să acorde scutiri sau reduceri ale taxelor 
de înscriere pentru angajații UVT sau copiii acestora sau pentru cazuri 
fundamentate de către conducerile facultăților.  

(4) Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere 
de 50 de EURO (pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii). 

(5) La înmatriculare, candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare.  
(6) În momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la 

înmatriculare, studenții admiși cu taxă plătesc 20% din valoarea taxei de studiu. În 
caz de neplată în termenul stabilit, studentul își va pierde locul.  

(7) În cazul în care studentul inițial declarat admis pe locurile cu taxă va trece pe 
locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 20 procente din 
valoarea taxei de studiu.  

(8) Studenţii bursieri ai statului român  nu plătesc taxe de şcolarizare.  
 
Art. 20. 

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişării 
rezultatelor concursului de admitere. Rezultatele contestaţiilor se afişează în termen 
de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. Comisiile de 
contestații se constituie în conformitate cu metodologiile elaborate de facultăţi. Nu 
se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia 
comisiei de contestaţii este definitivă. 

 
Art. 21.  

După analiza rezultatelor concursului de admitere, Consiliul de Administrație al UVT 
va stabili redistribuirea locurilor finanţate de la bugetul de stat neocupate la alte 
programe de master din cadrul UVT. 

 
Art. 22. 

(1) Pentru anul universitar 2015-2016, UVT organizează concurs de admitere la studii 
universitare de master, fiecare facultate având obligația să menționeze programele 
de studiu pentru care organizază admitere în propria metodologie de admitere. 

(2) Se organizează doar programe de studii universitare de master unde numărul de 
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cursanți este suficient de mare astfel încât să permită autofinanțarea programului 
dar nu mai puţin de: 

- 55 studenţi echivalenţi unitari* / program de studiu în cazul în care 
activităţile didactice se fac pe un trunchi comun mai mic decât 
echivalentul unui semestru de studiu; 

- 48 studenţi echivalenţi unitari / program de studiu în cazul în care 
activităţile didactice se fac pe un trunchi comun mai mare decât 
echivalentul unui semestru de studiu; 

- 40 studenţi echivalenţi unitari / program de studiu în cazul în care 
activităţile didactice se fac pe un trunchi comun mai mare decât 
echivalentul unui an de studiu. 

 
(3) A 2-a sesiune de admitere se va organiza doar pentru acele programe de studiu 

pentru care au fost îndeplinite criteriile de la (2) în proporţie de minim 50%. În 
caz contrar studenţii declaraţi admişi la programul de studiu care nu se mai 
organizează vor fi redistribuiţi la alt program de studiu, în acord cu opţiunea 
exprimată.   

(4) Pe baza argumentațiilor prezentate de facultăți, Consiliul de Administrație al UVT 
va analiza punctual situațiile care nu se încadrează condițiilor prevăzute la punctul 
(2)  și (3) al prezentului articol și va decide sau nu funcționarea unor programe de 
studiu, în baza strategiei de dezvoltare a UVT, în condițiile legii. Această analiză 
se va baza pe argumentația facultăților și în special pe eforturile făcute și acțiunile 
întreprinse de Facultate/Departament în vederea promovării programelor de studii 
în cauză. Aceste situatii vor fi prezentate mai apoi Senatului Universității. 

(5) Candidații pot indica la înscriere mai multe opțiuni, pentru programe de studii 
diferite, precizând ordinea de prioritate a acestora. Facultățile vor avea în vedere 
ca la momentul înscrierii să informeze corect candidații privind aceste opțiuni, 
astfel încât aceștia să cunoască faptul că respectivul clasament rămâne definitiv 
(dacă prima opţiune nu întrunește un număr suficient de mare de cursanţi, 
sistemul va activa automat cea de a doua opţiune, ș.a.m.d.) . 

* (a) Noţiunea de student echivalent unitar exprimă, în termeni matematici, faptul că 
procesul de pregătire universitară a unui student necesită costuri diferite, în funcţie de 
domeniul (coeficient de cost) şi forma de învăţământ (coeficient de echivalare) la care 
acesta este înscris; un student echivalent unitar este asociat unui student la ciclul de 
master într-un domeniu cu coeficient de cost egal cu 2. (www.cnfis.ro). 
(b) Numărul de studenţi echivalenţi unitari aferenţi studenţilor cu taxă se calculează 
raportând taxa de studiu la finanţarea de la buget pentru un student echivalent unitar. 

 
Art. 23. 

(1) Studenții care au fost exmatriculaţi în anul I de la studii universitare de master de 
pe locuri bugetate au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe 
locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.  

(2) Studenții care au fost exmatriculaţi în anul I de la studii universitare de master de 
pe locuri cu taxă se pot prezenta la un nou concurs de admitere, putând ocupa un 
loc bugetat sau cu taxă. 

(3) Studenții care au fost exmatriculaţi în anul I de la studii universitare de master pot 
fi reînmatriculați pe locuri cu taxă pe baza unei cereri pe baza unei cereri doar în 
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cazul în care capacitatea de școlarizare a domeniului / programului de studiu nu 
este astfel depășită. 

 
Art. 24.  

Locurile finanţate de la bugetul de stat se ocupă anual în funcţie de performanţele 
profesionale ale masteranzilor. Această condiţie va fi prevăzută în contractul de studii 
încheiat de fiecare student cu UVT. În contract sau actul adiţional la contract se 
precizează dacă locul atribuit (pentru primul an de studii) este finanţat de la bugetul 
de stat sau este cu taxă. Reclasificarea anuală după anul I presupune, pentru locurile 
finanţate, ca în contractul de studii să se stipuleze că locul finanţat este condiţionat de 
depunerea în original a diplomei de licenţă de către studentul beneficiar la dosarul 
personal. 

 
Art. 25.  

Facultăţile au obligaţia de a comunica prorectorului responsabil cu studiile la ciclul de 
master rezultatele finale ale concursului de admitere în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
încheierea acestuia. Comunicarea va cuprinde informaţii despre: numărul candidaților 
admiși pe domenii, şi programe de master, pe locurile bugetate prin granturi de studii 
şi pe locurile cu taxă, precum şi numărul de locuri rămase neocupate (locuri bugetate 
şi locuri cu taxă).   

 
Art. 26. 

Prezentul regulament este obligatoriu pentru comisiile de admitere ale facultăţilor şi 
se aduce la  cunoştinţa candidaţilor prin afişare și prin postare pe site-ul UVT li pe 
site-urile facultăților. 

 
Art. 27. 

UVT nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale 
(diplome, foi matricole) şi nici de erorile de completare comise de candidaţi în fişele 
de înscriere. 

 
 

CAPITOLUL III 
Dispoziții finale 

 
 
Art. 28.  

Ediția de față a prezentului Regulament a fost aprobată în şedinţa Senatului 
universitar din data de 19.03.2015. Ediția I a fost aprobată în data de 29.01.2015. 

 
Art. 29.  

Metodologiile de admitere ale facultăților sunt parte integrantă a prezentului 
regulament și se constituie în Anexe. 
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LISTA ANEXELOR 
 
Anexa 1 Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de 
învăţământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare) 
 
Anexa 2 Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi, începând 
cu anul universitar 2009-2010 (pentru toate ciclurile de studii universitare) 
 
Anexa 3 Admitere şi echivalare studii pentru cetățenii din țările membre ale Uniunii 
Europene, din Spațiul Economic European şi din Confederația Elvețiană 
 
Anexa 4 Admitere  cetățeni  de  origine  etnică  română 
 
Anexa 5 Admitere cetățeni non‐U.E. (din state terțe ale Uniunii Europene) 
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ANEXA Nr. 1 
 

Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ 
superior (pentru toate ciclurile de studii universitare) 

 
Date privind candidatul: 
 
Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/străină 
 
1 Numele de familie la naştere  

(din certificatul de naştere) 
 

2 Numele de familie actual  
(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă 
este cazul, conform actului doveditor) 

 

3 Prenumele  
4 Iniţialele tatălui/mamei2  
5 CNP3  
6 Data naşterii Anul Luna Ziua 

   
7 Locul naşterii Ţara de origine Judeţul/ 

cod ţară4 
Localitatea 

   
8 Sexul M F 
9 Starea civilă 5  Căsătorit(ă) Necăsătorit(ă) Divorţat(ă) Văduv(ă) 
10 Starea socială6 specială Orfan  

(unul / ambii 
părinţi) 

Provenit din 
case de copii 

Provenit din 
familie 
monoparentală 

11 Cetăţenia Română,  
domiciliul în 
România 

Română,  
domiciliul 
în străinătate 

Alte cetăţenii Cetăţenie 
anterioară,  

    
12 Etnia7  
13 Domiciliul stabil Ţara  

Judeţul8/ 
cod ţară9 

 

Localitatea  
Adresa 
completă10 

 

14 Actul de 
identitate/ 
Documentul de 
călătorie11 

Seria Numărul Eliberat de Data eliberării Perioada de 
valabilitate 
 

     
15 Alte date personale ale candidatului:  

telefon, adresă de e-mail 
 

16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi  
(Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente) 
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Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu) 
 
1 Studiile preuniversitare absolvite 

(nivel liceu) 
Denumirea instituţiei  
unde a absolvit 

 

Ţara  
Localitatea  
Judeţul  
Profilul/Domeniul  
Durata studiilor  
Anul absolvirii  
Forma de învăţământ  
(zi / seral / FR / ID) 

 

2 Datele de  
identificare ale diplomei 

Tipul (diploma de bacalaureat sau 
echivalentă pentru candidatul care a 
absolvit studii anterioare în 
străinătate) 

 

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Numărul  foii matricole care 
însoţeşte actul de studii 

 

3 Alte observaţii (pentru cazurile în 
care candidatul a absolvit studii 
anterioare în străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate 
(Direcţia generală relaţii 
internaţionale şi europene acorduri 
bilaterale/Direcţia generală 
învăţământ superior şi Centrul 
Naţional de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor din 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului) 

 

Nr./Seria actului  
de recunoaştere/echivalare (eliberat 
de Direcţia generală relaţii 
internaţionale şi europene/Direcţia 
generală învăţământ superior şi 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor)13 
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Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de ciclu 
de învăţământ universitar) 
 
1 Studiile universitare 

absolvite 
Denumirea instituţiei  
unde a absolvit 

 

Ţara  
Localitatea  
Judeţul  
Profilul/Domeniul  
Programul de studii/Specializarea  
Titlul obţinut  
Durata studiilor  
(numărul de ani sau numărul de semestre, după caz) 

 

Anul absolvirii  
Forma de învăţământ 
(zi / seral / FR / ID) 

 

Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)  
2 Datele de  

identificare ale diplomei 
Tipul (diplomă / diplomă de licenţă /echivalentă)  

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii  

3 Alte observaţii (pentru 
cazurile în care 
candidatul a absolvit 
studii anterioare în 
străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii 
internaţionale şi europene acorduri bilaterale/Direcţia generală 
învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului) 

 

Nr./Seria actului  
de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii 
internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior 
şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)15 

 

 
   1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
   2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 
   3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 
   4 Numai pentru candidaţii străini. 
   5 Poate să nu fie declarată. 
   6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 
   7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 
   8 Numai pentru candidaţii români. 
   9 Numai pentru candidaţii străini. 
   10 Se solicită şi pentru studenţii străini. 
   11 Documentul de călătorie - numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau 
paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 
   12 Pentru candidatul străin care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care atestă 
recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), care permit înscrierea în învăţământul superior. 
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   13 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii 
străini. 
   14 Se aplică şi pentru candidaţii străini. 
   15 Idem 13. 
   NOTĂ: Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde celei care va fi utilizată în Registrul matricol unic. 
Secţiunea I.3.b se aplică şi pentru înscrierea la studiile universitare de master şi/sau doctorat. 
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ANEXA Nr. 2 
 

Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi, începând cu anul 
universitar 2009-2010 (pentru toate ciclurile de studii universitare) 

 
Date privind studentul 
 
Secţiunea I.1 - Date personale ale studentului1 cu cetăţenie română/străină 
 
1 Numele de familie la naştere  

(din certificatul de naştere) 
 

2 Numele de familie actual  
(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă 
este cazul, conform actului doveditor) 

 

3 Prenumele  
4 Iniţialele tatălui/mamei2  
5 CNP3  
6 Data naşterii An Luna Ziua 

   
7 Locul naşterii Ţara de origine Judeţul/ 

cod ţară4 
Localitatea 

   
8 Sexul  M  F 
9 Starea civilă 5  Căsătorit(ă)  Necăsătorit(ă)  Divorţat(ă)  Văduv(ă) 
10 Starea socială6 specială  Orfan  

(unul / ambii 
părinţi) 

 Provenit din 
case de copii 

 Provenit din 
familie 
monoparentală 

 Student cu 
dizabilităţi 

11 Cetăţenia Română,  
domiciliul în 
România 

Română,  
domiciliul 
în străinătate 

Alte cetăţenii Cetăţenie 
anterioară,  

    
12 Etnia7  
13 Domiciliul stabil Ţara  

Judeţul8/ 
cod ţară9 

 

Localitatea  
Adresa 
completa10 

 

14 Actul de 
identitate/ 
Documentul de 
călătorie11 

Seria Numărul Eliberat de Data eliberării Perioada de 
valabilitate 
 

     
15 Alte date personale ale studentului:  

telefon, adresă de e-mail (cu afiliere la 
universitate) 

 

16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi  
(Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente) 
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Secţiunea I.2 - Date privind şcolaritatea studentului12 

 
1 Universitatea  
2 Facultatea/Departamentul  
3 Ciclul de studii (licenţă, master, doctorat)  
4 Domeniul fundamental de ştiinţă, cultură , artă,  
5 Domeniul de studii  
6 Programul de studii / 

Specializarea 
Denumirea Localitatea  

în care se desfăşoară 
Limba de predare Durata program 

studii/ specializare 
Număr de 
credite 

     
7 Anul universitar  
8 Anul de studii  
9 Forma de învăţământ Zi Frecvenţă redusă Învăţământ 

la distanţă 
   

10 An pregătitor (pentru studiul limbii române de către studenţii străini)  
11 Forma de 

finanţare a 
studiilor 

Susţinut  
de la buget 

Cu taxă 
Cont Propriu Lei - 
CPL 

Cont Propriu 
Valutar - CPV 

 Bursier Cont 
Propriu 
Nevalutar 
CPNV 

     
12 Tipul de bursă Nebursier  

Bursier Bursă acordată pe 
criterii profesionale  

Bursă de excelenţă  
Bursă de merit  
Bursă de studiu  

Bursa olimpic internaţional  

Bursă acordată pe criterii sociale  

Alte tipuri de bursieri  

13 Situaţia şcolarităţii la  
începutul anului universitar 

Admis prin concurs  
Admis ca olimpic (naţional/internaţional)  
Admis la continuare de studii  
Repartizat de minister (bursier al statului român)13 - numai 
pentru studenţii străini 

 

Admis la studii paralele  
Transferat în interiorul universităţii  
Reînmatriculat  
Promovat - integralist  
Promovat - promovat prin credite  
Revenire din întrerupere de studii  
Prelungire şcolaritate  
Transfer interuniversitar  
Universitatea de la care s-a transferat  
Înscris pentru prima oară ca student  
în ciclul respectiv de studii 

 

Provenit din promoţia curentă/anterioară  
(de liceu, licenţă, master, în funcţie de ciclul la care este admis) 

 

Admis/Student la un al doilea program de studii din acelaşi ciclu  
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de studii universitare 

14 Situaţia şcolarităţii la sfârşitul 
anului universitar 

Promovat – integralist   
Promovat – promovat prin credite   
Număr de credite (atât pentru promovare integrală, cât şi pentru 
promovare parţială) 

 

Exmatriculat  
Prelungire şcolaritate  
Retras de la studii  
Întrerupere de studii semestrul I  
Întrerupere de studii semestrul II  

Absolvent (cu sau fără diplomă)  
Student în semestru de mobilitate  
Erasmus/Socrates 

 

Cu situaţia neîncheiată  
15 Alte date privind  

şcolaritatea studentului 
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Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a studentului14 (absolvent de liceu) 
 
1 Studiile preuniversitare absolvite 

(nivel liceu) 
Denumirea instituţiei  
unde a absolvit 

 

Ţara  
Localitatea  
Judeţul  
Profilul/Domeniul  
Durata studiilor  
Anul absolvirii  
Forma de învăţământ  
(zi / seral / FR / ID) 

 

2 Datele de  
identificare ale diplomei 

Tipul (diploma de bacalaureat sau 
echivalentă pentru candidatul care a absolvit 
studii anterioare în străinătate) 

 

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii  

3 Alte observaţii (pentru cazurile în 
care candidatul a absolvit studii 
anterioare în străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia 
generală relaţii internaţionale şi europene 
acorduri bilaterale/Direcţia generală 
învăţământ superior şi Centrul Naţional de 
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului) 

 

Nr./Seria actului  
de recunoaştere/echivalare (eliberat de 
Direcţia generală relaţii internaţionale şi 
europene/Direcţia generală învăţământ 
superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere 
şi Echivalare a Diplomelor)15 
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Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a studentului16 (absolvent de 
facultate) 
 
1 Studiile universitare 

absolvite 
Denumirea instituţiei  
unde a absolvit 

 

Ţara  
Localitatea  
Judeţul  
Profilul/Domeniul  
Programul de studii/Specializarea  
Titlul obţinut  
Durata studiilor  
(numărul de ani sau numărul de semestre, după caz) 

 

Anul absolvirii  
Forma de învăţământ 17 
(zi / seral / FR / ID) 

 

Forma de finanţare a studiilor18 (buget/taxă)  
2 Datele de  

identificare ale 
diplomei 

Tipul (diplomă / diplomă de licenţă /echivalentă)  

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii19  

3 Alte observaţii 
(pentru cazurile în 
care candidatul a 
absolvit studii 
anterioare în 
străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii 
internaţionale şi europene acorduri bilaterale/Direcţia generală 
învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului) 

3 

Nr./Seria actului  
de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii 
internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior 
şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)20 

 

 
Secţiunea I.4 - Date de tip administrativ privind studentul 
 
1 Numărul matricol din registrul matricol (al facultăţii)  

Din registrul facultăţii  
2 Informaţii privind cazarea 

studenţilor 
Căminist  

Căminist - cu unul dintre părinţi cadru didactic  

Necăminist - cu subvenţie cazare  

Necăminist  

Alte informaţii privind cazarea studenţilor  
înregistrate la nivelul instituţiei dumneavoastră 
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3 Alte categorii de informaţii având 

caracter administrative 
(trebuie să fie detaliate) 

 

4 Alte opţiuni ale candidatului român Etnici români din Republica Moldova, pentru care cifra de 
şcolarizare se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului la propunerea Direcţiei 
generale relaţii internaţionale şi europene 

 

 
Secţiunea I.5 - Date privind absolventul 
 
1 Ciclul de studii absolvit (Licenţă/Master/Doctorat)  

2 Diploma de absolvire Seria, nr.  
Data eliberării  
Instituţia emitentă  
Data susţinerii examenului  
de finalizare a studiilor 

 

3 Alte date suplimentare Media examenului de finalizare 
a studiilor (calificativ de 
absolvire) 

 

  Nr., seria  
atestatului de echivalare 
(eliberat de Centrul Naţional de 
Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor/Direcţia generală 
învăţământ superior)21 

 

 
  1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
   2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 
   3 Sau alt cod de identificare personală, pentru studenţii străini. 
   4 Numai pentru studenţii străini. 
   5 Poate să nu fie declarată. 
   6 Se aplică doar studenţilor cu o situaţie socială specială. 
   7 Numai pentru studenţii români (poate să nu fie declarată). 
   8 Numai pentru studenţii români. 
   9 Numai pentru studenţii străini. 
   10 Se solicită şi pentru studenţii străini (nu s-a trecut în propunerea anterioară). 
   11 Documentul de călătorie numai pentru studenţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau 
paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 
   12 Se completează cu informaţii pe an universitar (pentru fiecare an universitar). 
   13 Doar pentru studenţii străini. 
   14 Pentru studentul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă 
recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) care permit înscrierea în învăţământul superior. 
   15 Aplicabil pentru studenţii români care au finalizat anterior studiile în străinătate sau studenţii străini care 
studiază în România. 
   16 Se aplică şi pentru studenţii străini. 
   17 Idem 16. 
   18 Idem 16. 
   19 Idem 16. 
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   20 Idem 13. 
   21 Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă ţară. 

 
ANEXA Nr. 3 

 
Admitere şi echivalare studii pentru cetățenii din țările membre ale Uniunii Europene, 

din Spațiul Economic European şi din Confederația Elvețiană 
 

Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic 
European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca cetățenii români, 
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Centrul Național de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, va efectua echivalarea studiilor efectuate în statele Uniunii Europene 
pentru cetățenii din țările membre ale U.E., a Spațiului Economic European şi ai 
Confederației Elvețiene, şi va emite Adeverința de Echivalare.  

Conform adresei CNRED nr. 714/ 16.03.2012 /G.L., dosarele pentru recunoașterea 
studiilor efectuate în străinătate vor fi transmise prin curier/poștă la M.E.C.T.S. / C.N.R.E.D. 
cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere 
(data registraturii M.E.C.T.S.).  Doar după primirea Adeverinței de Recunoaștere a Studiilor 
se vor putea înscrie la facultățile optate. 

Drept urmare, candidații nu se vor înscrie direct la facultatea optată, ci trebuie să 
efectueze pre-înscrierea la studii prin depunerea dosarului la Departamentul de Relații 
Internaționale cuprinzând următoarele acte (se vor depune 2 exemplare din fiecare 
document):  

- Cerere tip pentru recunoașterea studiilor; 
- Diploma de absolvire a liceului – copie legalizată; 
- Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – copie legalizată; 
- Documentul personal de identificare – pașaport, fotocopie a paginilor 1, 2, 3, 4 sau alt 

act de identitate; 
- Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului, taxa 

este de 50 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :  
o Beneficiar : Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
o Cod Fiscal : 1372 9380 
o Banca : Direcția de Trezorerie și Contabilitate Primară a Municipiului București – 

DTCPMB 
o Cod IBAN : RO 27 TREZ 7005 003 XXX 0000 69. 

La înmatriculare candidații admiși vor depune documentele originale de studiu. 
 
IMPORTANT: Documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză și franceză trebuie 
să fie însoțite de traducerea legalizată în limba română sau engleză. 

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru, pentru a fi validate, trebuie 
să conțină Apostila Convenției de la Haga din țara de origine (se obține de la Primăria 
orașului unde a absolvit studiile).  

Menționăm că prin Hotărârea nr. 28, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 23.03.2010, 
s‐a hotărât taxa de 100 lei pentru procesarea şi transmiterea la CNRED – MECTS. a dosarelor 
candidaților cetățeni ai statelor membre ale U.E., a Spațiului Economic European (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia) şi ai Confederației Elvețiene, taxă care se plătește la casieria U.V.T. 

Cetățenii care nu au studiat 4 ani în limba româna trebuie sa prezinte un certificat de 
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cunoaștere a limbii române sau să urmeze cursurile Anului Pregătitor. 
Cetățenii străini care doresc să studieze la Universitatea de Vest din Timişoara trebuie 

să intre în România cu VIZĂ DE STUDII și au obligația să își depună dosarul la Serviciul 
pentru Imigrări Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii 
(Card de rezidență). 
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ANEXA Nr. 4 
ADMITERE  CETĂȚENI  DE  ORIGINE  ETNICĂ  ROMÂNĂ 

 
Admitere cetățeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate 
 

Conform ”Metodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română din 
Republica Moldova, din alte state învecinate și a etnicilor români cu domiciliul stabil în 
străinătate în învățământul din România, în anul universitar 2011 / 2012”, aceşti cetățeni 
participă la admitere pe locuri special acordate, subvenționate de M.E.C.T.S., îşi vor păstra 
statutul financiar obținut la admitere pe toată durata studiilor (dar plătesc anul repetat) şi 
locurile rămase libere nu pot fi redistribuite cetățenilor români. Pot ocupa şi locuri cu taxă în 
lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii proprii, conform OUG 133/2000, aprobată prin 
Legea 441/2001 şi Notei MEdC 47286/2005, conform metodologiei proprii fiecărei instituții. 
Termenul de alte state învecinate se referă la: Republica Albania, Republica Bulgaria, 
Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina și Republica Ungară. 

Asigurarea cunoașterii limbii române: acei cetățeni care nu au studiat în limba 
română, vor urma Anul Pregătitor pentru învățarea limbii române. 

Candidații nu se vor înscrie direct la facultatea optată, ci trebuie să efectueze pre-
înscrierea la studii prin depunerea dosarului la Departamentul de Relații Internaționale 
cuprinzând următoarele acte (se vor depune 2 exemplare din fiecare document):  

- copie și traducere legalizată după certificatul de naștere; 
- fotocopie buletin în care să fie vizibil domiciliul stabil (deoarece statutul de bursier şi 

alte facilități pentru etnicii români se acordă numai celor care au domiciliul stabil în 
străinătate), 

- fotocopie pașaport; 
- adeverință de etnic român, sau declarație pe proprie răspundere; 
- adeverință medicală tip; 
- copiile diplomelor / actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel, 

legalizate/vizate de ministerele de resort şi/sau misiunile diplomatice ale României 
din țara de origine și traducerile legalizate corespunzătoare.  

La înmatriculare candidații admiși vor depune documentele originale de studiu. 
 

1. Admiterea ca BURSIERI ai Statului Român:  
Conform prevederilor legale, ocuparea locurilor se realizează prin concurs iar 

candidații admişi ca bursieri ai statului Român au obligația să confirme locul de studii prin 
depunerea dosarului în original, iar instituția de învățământ trebuie să trimită la M.E.C.T.S. 
dosarele studenților admişi, (copii legalizate sau documente ”conform cu originalul”) în 
termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.  
BURSELE din partea MECTS se împart în două categorii:  

- fără plata taxelor de şcolarizare, dar CU BURSĂ, şi  
- fără plata taxelor de şcolarizare, dar FĂRĂ BURSĂ 
a) Admiterea cetățenilor de origine etnică română cu domiciliul stabil în Republica 

Moldova 
Admiterea la studii universitare de masterat:  

- absolvenții cu diplomă de licență în România sau alt stat membru al U.E. se înscriu 
direct la universități, care organizează concurs, în aceeași perioadă cu cetățenii 
români, conform metodologiei proprii de admitere, pe locurile subvenționate şi 
repartizate de M.E.C.T.S. în acest scop.  
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b) Admiterea cetățenilor de origine etnică română din alte state învecinate și a 
etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate, cu excepția celor din 
Republica Moldova 

Admiterea la studii universitare de master:  
- absolvenții cu diplomă de licență în România sau alt stat membru U.E. se înscriu 

direct la universități care organizează concurs, conform metodologiei proprii de 
admitere, în aceeași perioadă cu cetățenii români, pe locurile subvenționate şi 
repartizate de M.E.C.T.S. în acest scop.  

 
2. Admiterea la studii cu TAXĂ ÎN LEI în cuantumul stabilit pentru cetățenii 

români:  
Cetățenii de origine etnică română, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Republica 

Albania, Republica Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia, 
Ucraina, Republica Ungară şi cetățenii de origine etnică română cu domiciliul stabil în 
străinătate, absolvenți cu diplome de studii – Licență, Master, Doctorat ‐ obținute în 
străinătate sau în România, pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei (în cuantum egal cu 
cel pentru cetățenii români din țară) în învățământul de stat / particular din România, la 
specializările acreditate din România, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români 
din țară, conform metodologiei proprii de admitere a instituțiilor de învățământ superior.  

Ulterior examenului de admitere, universitățile vor transmite MECTS dosarele 
candidaților declarați admişi la studii universitare de licență / master / doctorat cu taxă în lei, 
în vederea recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare. 

Recunoaşterea studiilor efectuate în țările de domiciliu de către tinerii de origine 
etnică română cu domiciliul stabil în străinătate şi emiterea avizului de înmatriculare se vor 
realiza de către M.E.C.T.S., conform reglementărilor legale în vigoare. La înmatriculare 
tinerii admişi au obligația să‐şi depună actele de studii în original.  

Candidații nu se vor înscrie direct la facultatea optată, ci trebuie să efectueze pre-
înscrierea la studii prin depunerea dosarului la Departamentul de Relații Internaționale 
cuprinzând următoarele acte (se vor depune 2 exemplare din fiecare document):  

- copie și traducere legalizată după certificatul de naștere; 
- fotocopie buletin în care să fie vizibil domiciliul stabil (deoarece statutul de bursier şi 

alte facilități pentru etnicii români se acordă numai celor care au domiciliul stabil în 
străinătate), 

- fotocopie pașaport; 
- adeverință de etnic român, sau declarație pe proprie răspundere; 
- adeverință medicală tip; 
- copiile actelor / diplomelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel, 

legalizate/vizate de ministerele de resort şi/sau misiunile diplomatice ale României 
din țara de origine și traducerile legalizate corespunzătoare.  

La înmatriculare candidații admiși vor depune documentele originale de studiu. 
Cetățenii străini care doresc să studieze la Universitatea de Vest din Timişoara trebuie 

să intre în România cu VIZĂ DE STUDII și au obligația să își depună dosarul la Serviciul 
pentru Imigrări Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii 
(Permis de ședere).  
NOTĂ: După finalizarea admiterii, secretariatele vor transmite la Departamentul de Relații 
Internaționale lista nominală cuprinzând specializarea și regimul financiar în care au fost 
admiși cetățenii străini de origine etnică română.  
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ANEXA Nr. 5 
 
ADMITERE CETĂȚENI NON‐U.E. (din STATE TERȚE ALE UNIUNII EUROPENE) 

Conform ”Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini din state 
terțe U.E. în învățământul de stat și particular acreditat din România, în anul universitar 2011 
/ 2012” cetățenii străini din state terțe ale Uniunii Europene se pot înscrie la studii numai 
după obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii emisă de Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului ‐ Direcția Generală Afaceri Europene şi Secretariatul Bologna.  

Cetățenii străini din state terțe ale Uniunii Europene  depun cererea de pre-înscriere la 
studii împreună cu dosarul de candidatură la Departamentul de Relații Internaționale  al 
Universității de Vest din Timişoara, adresa poştala Blv. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, cod 
300 223. Perioada de depunere a dosarelor la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului este 1 martie – 30 august.  

Notă: Aprobarea finală pentru studii este primită de la Ministerul Educației, Cercetării 
Tineretului şi Sportului. Documentele de studii din dosarul de candidatură trebuie vizate spre 
autentificare de Ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga (după caz).  
ANUL PREGĂTITOR (1 AN)  

Cetățenii străini din state terțe UE sunt înscrişi în învățământul universitar şi 
postuniversitar după absolvirea anului pregătitor, în cursul căruia îşi însușesc cunoştințele 
necesare de limba româna, precum şi cunoştințele specifice în corelare cu profilul viitoarei 
pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic, etc). Sunt exceptați de la obligativitatea 
absolvirii anului pregătitor persoanele care pot prezenta la înscriere că au promovat testul de 
limba română sau că au studiat 4 ani consecutivi într‐o instituție de învățământ din România. 
STUDII ÎN LIMBI STRĂINE  

La facultățile în care procesul de didactic se desfăşoară în limbi străine, se 
organizează un test pentru respectiva limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele 
care provin din țări unde limba în care se țin cursurile este limba oficială şi care dovedesc cu 
acte că au urmat cursurile în acea limbă.  
Documente necesare pentru pre-înscrierea la studii universitare de master (2 ani)  

o CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII, în două exemplare, 
completată la toate rubricile;  

o ACTELE DE STUDII (diplomă de bacalaureat sau echivalentă și diplomă de licență sau echivalentă) ‐ 
copie şi traducere legalizată (în Engleză sau Română);  

o FOILE MATRICOLE – copii şi traduceri legalizate. Persoana care solicită echivalarea de studii 
parțiale trebuie să prezinte şi programa analitică;  

o ADEVERINȚĂ care să confirme că actele de studii permit titularului, în țara emitentă,  accesul la 
studii de nivelul celor solicitate în România; 

o CERTIFICAT DE NAŞTERE copie şi traducere legalizată (în Engleză sau Română); 
o PAŞAPORT fotocopie; 
o CERTIFICAT MEDICAL într‐o limbă de circulație internațională, inclusiv testul SIDA; 
o FOTOGRAFIE 3/4 color de ataşat pe cerere.  
La înmatriculare candidații admiși vor depune documentele originale de studiu. 
Scrisorile de Acceptare la studii se vor transmite, după caz, titularului la adresa indicata în 

CERERE, instituției de învățământ superior sau misiunilor diplomatice ale României. 
Cetățenii străini care doresc să studieze la Universitatea de Vest din Timişoara trebuie 

să intre în România cu VIZĂ DE STUDII și au obligația să își depună dosarul la Serviciul 
pentru Imigrări Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii 
(Permis de ședere).  

 


