
PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII  „Vasile Alecsandri” DIN BACĂU. 

MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A  EMITENTULUI  

 ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996. 
- Document controlat - 

F 01.07/Ed.2 Document public 

 

 

 

 

Nr. 1422/31.01.2023 

  
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ADMITERE  

A CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI ŞCOLARIZAREA 

ACESTORA LA UNIVERSITATEA „VASILE 

ALECSANDRI” DIN BACĂU PENTRU ANUL 

UNIVERSITAR 2023-2024 

 

COD: R-05-28 

       

REGULAMENT 

 
 

 

 

  

 

U N I V E R S I T A T E A   

„ V A S I L E  A L E C S A N D R I ” D I N  B A C Ă U  



 

REGULAMENT 
Cod document  

R-05-28 

Regulamentul de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea 

acestora la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în 

anul universitar 2023-2024 

Pag./Total pag. 1/21 

Data 31.01.2023 

Ediţie/Revizie 2 /  0  1  2  3  4  5  

 

F 003.07/Ed.2 Document public 

           

CADRUL LEGAL 
 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

potrivit actelor normative / reglementărilor specifice:  

 Ordinul  MEN nr. 3.473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la 

studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018; 

 Ordinul MEN nr. 3.236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire 

la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu 

bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ 

superior de stat acreditate. 

 

CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (numită în continuare UBc) aplică prezentul 

regulament în vederea admiterii cetăţenilor străini şi a şcolarizării acestora, la studii universitare de 

licenţă, master şi doctorat, pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută. Cetăţenii 

străini sunt persoanele care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea 

unui paşaport valabil, exclusiv cetăţenii de etnie română. Regulamentul se  publică pe site-ul 

Universităţii și pe pagina web a Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare (numit în 

continuare BRIPC) al UBc. 

 

Art.2 (1) În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, UBc organizează 

concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării 

cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv sportive ale candidaţilor; 

(2) UBc, prin BRIPC, oferă candidaţilor informaţii în legătură cu concursul de admitere. 

Diseminarea informaţiilor şi a recomandărilor, în legătură cu concursul de admitere, se face 

prin intermediul site-ului Universităţi, al e-mail-ului şi a altor mijloace de informare: afişare, 

pliante, flyere, anunţuri, precum şi prin lămuriri suplimentare verbale, după caz; 

 (3) Consiliul de administrație al UBc are întreaga responsabilitate pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere.  

 

CAPITOLUL II 

 ADMITEREA LA STUDII  PE LOCURI DE STUDII CU PLATA TAXELOR 

DE ŞCOLARIZARE ÎN VALUTĂ  
 

A.  Studii în limba română 

 

Art.3 La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limba română, 

admiterea este condiţionată de dobândirea cunoştinţelor necesare de limba română. 

 

Art.4 (1) Cetăţenii străini pot fi înscrişi în anul pregătitor de limba română în cadrul UBc, 

instituţie abilitată de către ME să desfăşoare programul de pregătire pentru învăţarea limbii române. 

(2) UBc organizează cursuri de învăţare a limbii române cu eliberare a certificatului  de 

competenţă lingvistică. 
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Art.5 Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de iniţiere, 

respectiv a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, 

următoarele categorii de persoane: 

a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii 

şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate 

şcolară din sistemul naţional din România; 

b) care prezintă certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B1, în 

vederea înscrierii în învăţământul universitar, conform cadrului european comun de referinţă 

pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România 

care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de 

limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul 

Limbii Române sau de Institutul Cultural Român. 

 

B. Studii în limbi străine 

 

Art.6 (1) La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limbi străine, 

admiterea se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii aferent 

cetăţenilor români. 

(2) Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a 

statului este limba în care se efectuează cursurile şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au 

urmat cursurile în acea limbă. 

 

Ciclul I - Admiterea la studii universitare de licenţă 

 

Art.7 (1) Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă în învăţământul superior 

acreditat din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 

b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei 

prevăzute în Ordinul  MEC nr. 3.473 din 17 martie 2017. 

(2) Numărul de locuri cu taxă în valută, pentru admiterea la studii universitare de licenţă, 

este decis, în fiecare an, de către Consiliul de Administrație al UBc.  

 

Art.8 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la Art. 7 conţine următoarele 

documente: 

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

c) copie paşaport; 

d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa 2, care face 

parte integrantă din prezentul regulament, completată la toate rubricile; 

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

f) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de 

bacalaureat pentru absolvenţii anului curent; 

g) foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, 

după caz; 
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i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sănătoasă şi nu suferă de boli 

contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie şi menţionează 

antecedentele personale legate de boli cronice şi respectiv de SARS-CoV2. 

 

Art.9 Procedura de admitere este următoarea: 

a) dosarele de candidatură, întocmite conform Art. 8, se transmit direct la adresa de email: 

relint@ub.ro, în perioada prevăzută în Anexa 1. Calendarul admiterii pentru cetăţenii 

străini, pentru anul universitar 2023-2024; 

b) BRIPC al UBc verifică eligibilitatea documentelor transmise; 

c) comisia de evaluare a dosarelor, numită prin decizie a rectorului, evaluează dosarele, 

conform reglementărilor legale în vigoare; 

d) BRIPC al UBc comunică ME - DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea 

scrisorii de acceptare la studii; 

e) lista candidaţilor va fi transmisă ME; 

f) lista va fi însoţită de o copie (în format electronic) a dosarului candidatului, întocmit 

conform Art. 8. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziţia ME prin intermediul 

unei platforme online gestionate de UBc, sau printr-un mijloc de stocare portabil; 

g) după analiza dosarului, ME emite scrisoarea de acceptare; 

h) ME transmite scrisorile de acceptare la UBc şi, după caz, misiunilor diplomatice, atât în 

format fizic, cât şi electronic; 

În cazul în care numărul candidaţilor acceptaţi la studii în România este mai mare decât 

numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare, vor fi 

înmatriculaţi la studii în cadrul UBc studenţii cu cele mai mari medii de admitere, în ordine 

descrescătoare, care se prezintă la înmatriculare la sediul UBc până la data de 1 noiembrie 

2023. Procesul de înmatriculare poate continua până la finalul primului semestru al anului 

universitar în curs, dacă cifra de şcolarizare nu a fost depăşită, caz în care înmatricularea 

candidaţilor se face în ordinea cronologică prezentării la sediul UBc. 

i) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării 

dosarelor, UBc va relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării 

acestora de către ME; 

j) dosarele în format fizic ale candidaţilor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de 

UBc, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 

 

Ciclul II - Admiterea la studii universitare de master 

 

Art.10 (1) Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de master, la programele de studii 

acreditate în cadrul UBc, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 

b) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia. 

(2) Numărul de locuri cu taxă în valută, pentru admiterea la studii universitare de master, 

este decis, în fiecare an, de către Consiliul de Administrație al UBc. 

 

Art.11 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la Art. 10 conţine următoarele 

documente: 

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
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c) copie paşaport; 

d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa 2, completată 

la toate rubricile; 

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

g) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor 

efectuate; 

h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competenţă 

lingvistică, după caz, conform Art. 4 şi Art. 5; 

i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională), care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sănătoasă şi nu suferă de boli 

contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie şi menţionează 

antecedentele personale legate de boli cronice şi respectiv de SARS-CoV2. 

 

Art.12 Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la Art. 10 este următoarea: 

a) dosarele de candidatură, întocmite conform Art. 11, se transmit direct la adresa de email: 

relint@ub.ro, în perioada prevăzută în Anexa 1. Calendarul admiterii pentru cetăţenii 

străini, pentru anul universitar 2023-2024; 

b) BRIPC al UBc verifică eligibilitatea documentelor transmise; 

c) Comisia de evaluare a dosarelor, numită prin decizie a rectorului, evaluează dosarele, 

conform reglementărilor legale în vigoare;  

d) BRIPC al UBc comunică ME - DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea 

scrisorii de acceptare la studii; 

e) lista candidaţilor va fi transmisă la ME; 

f) lista va fi însoţită de o copie (în format electronic) a dosarului candidatului, întocmit 

conform Art. 11. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziţia ME prin intermediul 

unei platforme online gestionate de UBc, sau printr-un mijloc de stocare portabil; 

g) după analiza dosarului, ME emite scrisoarea de acceptare la studii; 

h) ME transmite scrisorile de acceptare la UBc şi, după caz, misiunilor diplomatice, atât în 

format fizic, cât şi electronic; 

În cazul în care numărul candidaţilor acceptaţi la studii în România este mai mare decât 

numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare, vor fi 

înmatriculaţi la studii în cadrul UBc studenţii cu cele mai mari medii de admitere, în ordine 

descrescătoare, care se prezintă la înmatriculare la sediul UBc până la data de 1 noiembrie 

2023. Procesul de înmatriculare poate continua până la finalul primului semestru al anului 

universitar în curs, dacă cifra de şcolarizare nu a fost depăşită, caz în care înmatricularea 

candidaţilor se face în ordinea cronologică prezentării la sediul UBc. 

i) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării 

dosarelor, UBc va relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării 

acestora de către ME; 

j) dosarele în format fizic ale candidaţilor care renunţă la locul obţinut, vor fi restituite de 

UBc, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 

 

 

 

mailto:relint@ub.ro
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Ciclul III - Admiterea la studii universitare de doctorat 

 

Art.13 (1) Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în învăţământul superior din 

România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 

b) sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. 

(2) Numărul de locuri cu taxă în valută, pentru admiterea la studii universitare de doctorat, 

este decis, în fiecare an, de către Consiliul de Administrație al UBc. 

 

Art.14 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la Art. 13 conţine următoarele 

documente: 

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

c) copie paşaport; 

d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa 2, completată 

la toate rubricile; 

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

g) copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

h) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor 

efectuate; 

i) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, 

după caz; 

j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională), care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sănătoasă şi nu suferă de boli 

contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie şi menţionează 

antecedentele personale legate de boli cronice şi respectiv de SARS-CoV2. 

 

Art.15 Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la Art. 14 este următoarea: 

a) dosarele de candidatură, întocmite conform Art. 14, se transmit direct la adresa de email: 

relint@ub.ro, în perioada prevăzută în Anexa 1. Calendarul admiterii pentru cetăţenii 

străini, pentru anul universitar 2023-2024; 

b) admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate la UBc, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

c) UBc comunică ME - DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de 

acceptare la studii universitare de doctorat; 

d) lista va fi însoţită de o copie scanată, în format electronic, a dosarului candidatului, 

întocmit conform Art. 14. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziţia ME prin 

intermediul unei platforme online gestionate de UBc, sau printr-un mijloc de stocare 

portabil; 

e) după analiza dosarului, ME emite scrisoarea de acceptare la studii; 

f) ME transmite scrisorile de acceptare la UBc şi, după caz, misiunilor diplomatice, atât în 

format fizic, cât şi electronic, scanate; 
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g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării 

dosarelor, UBc va relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării 

acestora de către ME; 

h) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de 

UBc, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 

 

Art.16 Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani şi se încheie 

cu susţinerea publică a tezei şi dobândirea titlului de doctor. 

  

CAPITOLUL III 

TAXE 

  

Art.17 (1) Pentru procesarea dosarelor în vederea admiterii la studii universitare de licenţă, 

masterat şi doctorat, inclusiv înmatricularea, candidaţii cetăţeni străini pe cont propriu valutar 

trebuie să achite o taxă de administrativă, care se achită la depunerea dosarelor. 

(2) Taxele de şcolarizare și cea administrativă, pentru studenţii şcolarizaţi cu plata taxelor în 

valută, sunt aprobate de Senatul universitar și sunt prezentate pe site-ul UBc. În anul universitar 

2023-2024, rămân valabile taxele aprobate pentru anul universitar 2022-2023 (document 

12065/12.07.2022).  

 

CAPITOLUL IV 

ÎNMATRICULAREA LA STUDII 
 

Art.18 Înmatricularea la studii universitare este condiţionată de promovarea concursului de 

admitere şi se face în baza scrisorii de acceptare la studii, eliberate de ME. 

 

Art.19 (1) Înmatricularea cetăţenilor străini se va realiza prin decizie a rectorului, până cel târziu la 

data de începere a vacanţei de iarnă a studenţilor, prevăzută în structura anului universitar pentru 

care au fost emise scrisorile de acceptare. 

(2) În cazuri excepţionale, înmatricularea prevăzută la alin. (1) poate fi făcută până la finalul 

primului semestru al anului universitar în curs. 

 

Art.20 (1) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele de studii şi de identitate din 

dosarul de candidatură, în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu 

viză valabilă în scopul „studii”. 

(2) Documentele de studii originale, emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind 

Apostila de la Haga, trebuie să fie vizate de autorităţile competente din ţările emitente cu Apostila 

de la Haga. 

(3) Documentele de studii originale, emise în state care nu sunt părţi ale Convenţiei privind 

Apostila de la Haga, vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă 

şi de ambasada/oficiul consular al României din ţara respectivă. 

 

Art.21 La înmatriculare, în documentele şcolare (registre matricole, situaţii şcolare, etc.) numele 

cetăţenilor străini se vor înscrie conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe 

documentele eliberate la finalizarea studiilor (diplomă, supliment la diplomă). 
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Art.22 La înmatriculare, între UBc şi student se va încheia „Contractul de studii universitare”. 

Modelul  contractului de studii este aprobat anual de Senatul universitar.  

 

Art.23 După înmatriculare, cetăţenii străini sunt înscrişi în registrul matricol cu un număr unic, 

valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii la care au fost admişi. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.24 Cetăţenii străini, care dobândesc cetăţenia română, pot ocupa un loc de studii finanţat de la 

bugetul de stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de Senatul universitar pentru cetăţenii 

români, cu condiţia promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal stabilită, 

conform reglementărilor proprii ale UBc. 

 

Art.25 Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituţia de învăţământ superior pentru 

care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă şi pentru ciclul universitar 

respectiv. Orice schimbare în parcursul universitar, care contravine înscrisurilor din scrisoarea de 

acceptare iniţială, va fi reglementată, la solicitarea instituţiei de învăţământ implicate, prin emiterea 

de către ME a unei noi scrisori de acceptare. 

 

Art.26 Înmatricularea la studii, mobilitatea academică, temporară sau definitivă, schimbarea 

domeniului de studii şi reînmatricularea se realizează exclusiv cu aprobarea Ministerului Educaţiei. 

 

Art.27 Cetăţenii străini au următoarele obligaţii: 

a) să respecte Constituţia României şi legile statului român; 

b) să respecte regulamentul intern al UBc; 

c) să respecte prevederile prezentei metodologii. 

 

Art.28 Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul regulament, respectiv:                  

Anexa 1. Calendarul admiterii pentru cetăţenii străini, pentru anul universitar 2023-2024; 

Anexa 2. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii; 

Anexa 3. Lista  diplomelor de studii liceale recunoscute de ME pentru înscrierea cetăţenilor 

străini la studii universitare de licenţă;   

Anexa 4. Ierarhizarea și departajarea candidaților la concursul de admitere pentru anul 

universitar 2023-2024.             

În desfăşurarea activităţilor care fac obiectul prezentului regulament, se vor respecta 

reglementările  europene impuse de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), cele naţionale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 şi reglementările interne elaborate în cadrul 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

 

Art.29 Ediția 2, revizia 0 a prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării în Senatul 

universitar. 
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Anexa 1. Calendarul admiterii pentru cetăţenii străini, pentru anul universitar 2023-2024 

 

  

 

1.02.2023 – 31.03.2023 Depunerea dosarelor 

3.04.2023 – 6.04.2023 Stabilirea listei candidaţilor eligibili 

7.04.2023 Afişarea listei candidaţilor eligibili 

10-14.04.2023 
Avizarea de către CA a documentelor candidaţilor, în 

vederea înaintării către Ministerul Educaţiei 

17.04.2023 – 21.04.2023 
Transmiterea către Ministerul Educaţiei a dosarelor 

candidaţilor acceptaţi 

 

 

 Etapele ulterioare ale admiterii candidaţilor non-UE (transmiterea scrisorilor de 

acceptare către candidaţi şi confirmarea locului prin plata taxei) se vor desfăşura în funcţie de 

durata evaluării dosarelor de către Ministerul Educaţiei, informaţia urmând a fi permanent 

actualizată pe site-ul admiterii. 
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ANEXA 3 

LISTA DIPLOMELOR DE STUDII LICEALE RECUNOSCUTE DE 
MINISTERUL EDUCATIEI Ș I CERCETĂRII PENTRU ÎNSCRIEREA 
CETĂȚENILOR STRĂINI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

 

 

Tara Diploma 
Afganistan Baccalaureat Certificate/12 Grade Graduation Certificate 

Albania Deftese Pjekurie (Maturity Certificate) 
Algeria Diplome de Bachelier de l'enseignement secondaire general 

+ Releve de notes du baccalaureat 
Republica Africa de Sud National Senior Certificate 
Angola Certificado  de Ensino  Medio  I Certificado  de Estudios 

Pre-Universitarios I Habilita9oes 
Argentina Bachiller/Bachillerato 
Armenia From 2018: Atestat mijnakarg (lriv) andhanur krtutyan 

Before 2018: Attestat/Certificate of maturity "Hasunutian 

Vkaiakan"/ Atestat midzinakarg krtoitjan 

Arabia Saudita General  Secondary  Education  Certificate  (Shahadat  Al- 

Thanawiyyah) 
Australia, Capital Territory ACT Year 12 Certificate 
Australia, New South Wales Higher School Certificate + Examination with Results 
Australia, Queensland Queensland Senior Certificate/ Queensland Certificate of 

Education 
Australia, South Australia South Australian Certificate of Education 
Australia, Northen Territory Northen Territory Certificate of Education 
Australia, Tasmania Tasmanian Certificate of Education 
Australia, Western Western Australian Certificate of Education 
Australia, Victoria Victorian Certificate of Education 
Austria Reifezeugnis/Reifeprilfungszeugnis/Reife-und 

Diplomprufungszeugnis 
Azerbaijan Orta Tahsil Haqquinda Attestat I Orta mekteb attestati I 

Svidetel'stvo/o Srednem Obrazovanii 
Bahamas Bahamas General Certificate of Education 
Bahrain Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate) 

Bacalaureat European Diplome du Baccalaureat Europeen/Europeisk 

Baccalaureat Diploma 

Bacalaureat International International Baccalaureate Diploma 
Bangladesh Higher Secondary School Certificate/ Intermediate 

Belarus Atestat   ab  agul'naj   sjarednjaj  adukatsyi   I  Attestat   o 

(Obschem) Srednem Obrazovanii 

Belgia Diploma van secundair onderwijs/ Certificat 

d'Enseignement Secondaire Superieur (C.E.S.S.)/ 

Abschlusszeugnis  der  Oberstufe  des  Sekundarunterrichts 

(allgemein bildender und kilnstlerischer 

Sekundarunterricht) 

 
Benin 

Diplome de Bachelier de 11 Enseignement Moyen General 

(1984-1991)/ Diplome de Bachellier de l' Enseignement de 

Second Degre (1991-)/ Baccalaureat de l'Enseignement 

Secondaire + releve des notes Releve des notes 
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Bhutan Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class XII) 
I Indian School Certificate examination 

 Bolivia Diploma Bachiller   en Humanidades 

 Bosnia ș i Herțegovina Diploma o polozenom zavrsnom ispitu I Diploma o 
Zavrsenoj Srednjoj Skoli I Matura I Svjedodzba o 

Zavrfonoj Srednjoj Skoli (Secondary School Leaving 

Certificate) 

Botswana  Cambridge Higher Overseas School Certificate with GCE 

A Levels/ Botswana General Certificate of Secondary 

Education 

Brazilia Diploma de Ensino Medio I Certificado de Conclusao do 

Ensino Medio Supletivo I Certificado de Conclusao de 

Segundo Grau 

Brunei Darussalam Brunei Cambridge Advanced Level Certificate of 

Education I Brunei Matriculation Examination Certificate 

Bulgaria Diploma za Sredno Obrazovanie 

Burkina Faso Dip!Ome de Bachiller I Baccalaureat de l'Enseignement du 

Second Degre + Releve des notes 

Burma (Myanmar) Basic  Education  High  School  Examination/Standard  X 

Examination (Matriculation) 

Burundi DiplOme d'Etat I Dipl6me des Humanites Generales I 
Certificat Homologue des Humanites Completes 

Cambogia Certificate of Upper Secondary Education /Senior High 

School Certificate /Attestation de Fin d'Etudes Secondaires 

de l'Enseignement General 

Cameron - Sistem britanic Cameroon GCE Ordinary Level Examinations + Cameroon 

GCE Advanced Level Examinations 

Cameron - Sistem francez Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire/ Baccalaureat 

Technique, Brevet de Technicien l'Enseignement 

Secondaire 

Canada, Alberta Alberta High School Diploma/Advanced High School 

Diploma/General High School Dioloma 

Canada, British Columbia Secondary School Diploma /Senior Secondary Graduation 

Diploma (Dogwood Diploma) /Certificate of Graduation, 

Canada, Manitobia High School Graduation Diploma /Final Secondary School 

Leaving Certificate 

Canada, New Brunswick High School  Graduation Diploma   /Diplome de   Fin 

d'Etudes Secondaires 

Canada, New Foundland and Labrador High School Graduation Diploma 

Canada, North West Territories NWT High School Diploma 
-·---·--

 
Canada, Nova Scotia Nova   Scotia  High  School  Graduation  Diploma  /High 

School Completion Certificate 

Canada, Nunavut High School Graduation Diploma /School Leaving 

Certificate 

Canada, Ontario  Ontario Secondary School Diploma (OSSD)/Secondary 

School Graduation Diploma (SSGD)/ Secondary School 

Honours Graduation Diploma (SSHGD) 

Canada, Prince Edward Island High School Graduation Diploma 

Canada, Quebec Diplome  d'Etudes  Collegiales  I Diploma  of  Collegial 

Studies 
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Canada, Saskatchewan Complete   Grade   12  Standing  /Division   IV   Standing 

(Record of High School Standing) 
Canada, Yukon Yukon Secondary School Graduation Diploma 

Capul Verde Ensino Secundario - 2 ° ciclo I Certificado de Habilita9oes 

Literarias 

Caraibe (Anguila/Antigua  §i Barbuda I 
Barbados/Belize/ Insulele Virgine 

Britanice/ Insulele Cayman I 
Dominica/Granada/Guiana/Jamaica/ 

Montserrat/St Kitts & St Nevis/ 

St Lucia I St Vicent & Grenadines I 
Trinidad &Tobago/Turks & Insulele 

Caicos) 

Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + 

Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE) - 

Cehia Vysvedceni o maturitni zkousce ob(inutll Ia un Gimnaziurn/ 

Vysvedceni o maturitni zkou8ce (educa(ie generala) de Ia 

Stredni odboma skola I Maturitn zkouska 

Chile Licencia de Educacion media /Licencia de Ensefianza 

Media Humanistico/ Cientifica/ Tecnico-Profesional or 

Artistica 

China Senior Secondary School Examination 

Ciad Baccalaureat/ Diplome de Bachelier de l'Enseignement de 

Second Degre + Releve des notes 
Cioru Lise Diplomasi I Aoolytirion 
Columbia Diploma de Bachiller Academico/Comercial/Tecnico + 

certificado notas 

Comore Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre + Releve 

des notes 
Congo (Brazzaville) Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre 

( Enseignement General) + Releve des notes 
Congo (Zair) Diplome   d'Etat   d'Etudes   secondaires   du   Cycle   long/ 

Baccalaureat + Releve des notes 

Coasta de Fildeș Diplome de Bachelier de I'Enseignement du Second Degre 

/Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire + Releve des 

notes 
Republica Coreea Ilbankye Kodung Hakkyo (General High School Diploma)/ 

Certificate of Graduation + Transcript 

Republica Populară Democrată 

Coreeană 
Graduation Certificate of Senior Middle School 

Costa Rica Bachillerato/Diploma Conclusion de Estudios  de 

Educaci6n Diversificada/Bachiller Educaci6n Media + 

certificado notas 

Croația SvjedodZba o zavrsnom ispitu I Svjedodzba (drzavnoj) o 

maturi I Maturatna svjedodzba I Svjedodzba o zavrsenom 
sredniem obrazovw\i u 

Cuba Diploma de Bachiller tm Ciencias y Leuas /Tltulo de 

Bachiller (nivel medio superior de la Education General) - 

Certificado de Estudios Secundarias/Terrninados 

Danemarca H0jere Handelseksamen (HHX) I H0jere Teknisk Eksamen 

(HTX) /Bevis for H0jere Forberedelseseksamen 

(HF)/Studentereksamensbevis (STX) 
Djibouti Baccalaureat  de I'Enseignement  Secondaire + Releve des 
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 notes 

Republica Dominicană Diploma de Bachiller I Diploma de Conclusion de la 
Educacion Media I Certificacion (Pruebas Nacionales de 
Conclusion de la Educaci6n Media) 

East Timor Diplomas do Ensino Secundario 

Ecuador Titulo de Bachiller Unico Integral I Diploma Bachiller en 
Arte/Ciencias /Tecnico 

Egipt Thanaweya Am'ma (General Secondary
 Education Certificate) 

Republica Elenă Aoolytirion (Secondary School Leaving Certificate) 

El Salvador Diploma Bachiller General 

Confederația Elvețiană Certificat de Maturite I Maturity
 Certificate/ Maturitatszeugnis/ 
Maturitatsausweis I Baccalaureat 

Emiratele Arabe Unite General Secondary Education Certificate (Shahadat Al- 
Tawjihiya) 

Eritreea Eritrean Secondary Education Certificate  Examination 

(ESECE) 
Estonia Giimnaasiumi liiputunnistus + Riigieksamitunnistus 
Eswatini (fast Swaziland) Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A level, 
Etiopia Ethiopian General Secondary Education Certificate Qunior 

secondary education) + Ethiopian Higher Education 
Entrance Examination Certificate 

Insu!ele Feroe Gymnasia!!  mionarnspr6gv/ Studentereksamen/

 H0jere handelseksamen 
(HHX)/ H0jere teknisk eksamen (HTX)/ H0jere 
forberede!seseksamen (HF)/ H0jere eksamen inden for 
fiskeri (HTX) Republica Insulelor Fiji Fiji School Leaving Certificate Examination I New 
Zeeland School Certificate/ Fiji Seventh Form Examination 
Certificate 

Filipine High School Dioloma 
Finlanda Ylioooilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg) 
Franța Diplome de bacca!aureat general, Diplome de baccalaureat 

technologique/Diplome de Baccalaureat 
Professionnel/Diplome de Baccalaureat de l'Enseignement 
du Second Degre. 

Gabon Baccalaureat + Releve de notes 

Gambia West African Examinations Council Senior Secondary 
School Leaving Certificate/West African Senior School 
Certificate Examination (WASSCE) 

Georgia Sashualo Skolis Atestati/Secondary School Leaving 
Certificate + transcript with all subjects and grades   

   Germania  . ..Zeugnis der A,llgemeinen I:I.ochschulreife (Abitur)     

Ghana West African Senior Seco11dary School Certificate 
(WASSSCE) 

Grecia Aoolvtirion (Secondary School Leaving Certificate) 
Guadalupe Baccalaureat Deuxieme Partie 

Guatemala Dioloma de Bachiller en Ciencias y Letras 

Guineea (Conakry) Baccalaureat Unique/ Bacca!aureat 2eme Partie + Releve 
de notes 
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Kazahstan - 

Guineea Bissau Certificado de Conslusao do Ensino Secundario 

Haiti Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques 
(Premiere + Deuxieme Partie) /Diplome d'Etudes 
Secondaires (Premiere + Deuxieme Partie) (systeme 
traditionnel)/Baccalaureat/Diplome d'Enseignement 
Secondaire (systeme reforme) 

Honduras Bachi!lerato /Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras 
Hong Kong Hong Kong Diploma of Secondary Education/ Hong Kong 

Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong 
Kong Advanced Level Examination (HKALE)/ Hong 

Kong Advanced Supplementary Level Examination 

India All India Senior School Certificate (AISSC) de la Central 
Board of Secondary Education (CBSE)/Indian School 
Certificate (ISC) de la Council for the Indian School 
Certificate (CISCE)/Higher Secondary Certificate 
(HSC)/Intermediate Certificate I Pre-University Certificate, 

+ Statement of Marks 

Indonezia Surat Tanda Tamat Belajajar Sekolah Menegah Unum/ 
IJAZAH Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah 

Aliyah (MA)/ Certificate of Completion of Upper 
Secondary School 

Iordania Tawjihi/General SecondaryEducationCertificate/ 
Vocational Secondary Education Certificate (exclusiv, 
pentru domeniul tehnic) 

Irak Secondary School Certificate (Baccalaureat examination) I 
Certificate (Baccalaureat examination) I Preparatory 
Baccalaureat I Sixth Form Baccalaureat (Adadiyah) - 

Iran Diplom-e-Motevasete (High School Diploma) + 
Peeshdaneshgahe (Pre-University year) pentru promotiile 
anterioare anului 2020 

Irlanda Leaving Certificate (Ardteistmeireacht) 
Islanda Srudentspr6f (Matriculation Examination) 

Israel Israil Te'udat Bagrut I Matriculation Certificate + 
Psychometric Entrance Test (PET) 

Italia Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo dei 
corsi di studio di istruzione secondaria superiore /Diploma 
di Maturita 

Japonia Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (High School Certificate 
of Graduation) 

 Attestat (Certificate of Secondary Education)  
Kenya Kenya Certificate of Secondarv Education (KCSE) 
Koso vu Diploma de finalizare a studiilor liceale (Matura/Diploma 

per krye1:jen e shkolles se mesme te pergjithsmc - 

i:dimnazin) + Testi i Matures Shteterore 

Kuweit Shahadat Al-'l'hanawiya-Al-A'ama (General Secondury 

School Certificate) 

Kyrgystan Attestat (Certificate of Secondary Education) 
Laos Baccalaureat de l'Enseignement General + Releve des 

notes 
Lesotho Cambridge Overseas School Certificate 
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Letonia Atestiits par visparejo videjo izglitibu (Certificate of 

Secondary  Education) 
Liban Baccalaureat general (Libanais), I Baccalaureat Technique, 

pentru continuarea studiilor inacela i domeniu 
Liberia Senior School Certificate (SSC) I Senior High School 

Certificate (SHSC) eliberate de West African Examination 

Council 
Libia General Secondarv Certificate 

Liechtenstein Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums 

Lituania Brandos atestatas (Maturita-certificate) 
Luxemburg Diplome/Certificat de Fin d'Etudes secondaires/Dip!Ome de 

Fin d'Etudes Secondaires Techniques 
Macedonia de Nord Svidetelstvo  za zavreno  sredno  obrazovanie  (Secondary 

School Leaving Certificate) 
Madagascar Baccalaureat de l'Enseignement secondaire + Releve des 

notes 
Malawi Malawi School Certificate of Education 
Malaeziei Sijil  Pelajaran   Malaysia   + Sijil  Tinggi   Persekolahan 

Malaysia/ Matriculation Certificate 
Mali Baccalaureat Malien -2eme Partie + Releve des notes 
Malta Matriculation Certificate 
Maroc Attestation/Diplome du Baccalaureat + Releve des notes - 
Mauritania Baccalaureat   de  l'Enseignement   du  Second  Degre   + 

Releve des notes 
Mauritius School Certificate I General Certificate of Education 

Ordinary Level + Higher School Certificate I General 
Certificate of Education Advanced Level 

Mexic Diploma de Bachi!ler General 
Republica Moldova Diploma de bacalaureat cu Tabelul de note generale 

Monaco Baccalaureat de l'Enseignement General + Releve des notes 
Mongolia Gerchilgee Certificate of Secondary Education 

Mozambic Certificado de Habilitacoes Literarias 
Muntenegru Diploma 0 Zavrsenoj Srednjoj Skoli/Diploma 0 

polozhenom zavrshnom ispitu (Secondary Schoool 

Leaving Certificate) 
Namibia Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and 

Ordinary level) I Higher International Secondary 

Certificate of Education (Higher and Ordinary level) 

Nepal School Leaving Certificate + Higher Secondarv Certificate 
Noua Zeelandă National Certificate of Educational Achievement Level 3 I 

University Entrance, Bursaries and Scholarships 

Examination I Sixth Form Certificate 
Nicaragua Bachillerato en Ciencias y Letras + Certificado notas  
Niger Viplome de Buchclicr de l'Enscignement du Second Degre/ 

Baccalaureat + Releve des notes 
Nigeria Senior School Certificate I West African Senior School 

Certificate/ NECO Senior School Certificate + codul PIN, 

prin prezentarea copiilor fa\a verso ale NECO Results 

Cardi WAEC Scratch Card 
Norvegia Vitnemill videregaende opplaering (generell 
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 studiekompetanse)   Eksamenskarakter 
Olanda Diploma Voorbereidend wetenschannelijk onderwijs 

Oman 

Pakistan 

Palestina 

 
Panama 

Papua Noua Guinee 

Paraguay 

Peru 

 Thanawiya Amma (General Certificate/ General 

Education Diploma) 

Intermediate I Higher Secondary School Certificate 

(recunoscute de Inter Board Committee of Chairmen) 

Al-Tawjihi I Al-Injaz (General Secondary Education 

Certificate) eliberat conform curriculum-ului egiptean 

sau iordanian 

Diploma Bachiller + certificado 

notas Higher School Certificate 

Diploma Bachiller + certificado notas 

Certificado Oficial de Estudios  /Education basica regular 

· nivel de education secunadria + certificado notas 

Polonia Swiadectwo doirzalosci Liceum Og6lnoksztalcacego 
Portugalia Diploma de   estudos   /ensino secundarios/Certidao de 

habilitacoes 
Puerto Rico High School Diploma + transcript of studies 
Qatar Al-Thanawiya  Aama  Qatari  (Qatar  General  Secondary 

Education Certificate) 
Federatia Rusă Attestat 
Regatul  Unit  al  Marii  Britanii și 

al Irlandei de Nord 
 General  Certificate  of  Secondary  Education  +  General 

Certificate of Education 
Țara Galilor Welsh Baccalaureat I Advanced dipl oma 

Scoția Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish 

Qualifications Certificate 
Rwanda Rwanda Advanced Certificate of Education/Dip!Ome de 

Fin d'Etudes secondaires /Certificat du Cycle Superieur de 

l'Enseignement Secondaire I Diplome d'Humanites 

Generales/ Advanced General Certificate of Secondary 

Education (eliberat de Rwanda Education Board) + Releve 

des notes 
Samoa Pacific  Senior  Secondary  Certificate  I Western  Samoa 

School Certificate 
San Marino Diploma di maturita 
Senegal Diplome de Baccalaureat I Diplome de Baccalaureat de 

l'Enseignement Secondaire/ DiplOme de Bachelier de 

l'Enseilmement de Second Deirre + Releve des notes - 
Serbia Diploma/Uverenje 0 polozenom maturskom ispitu I 

Diploma o steeeno:n srednem obrazovanju/ Diploma o 

Zavrsenoj Srednjoj Skoli 
Seychelles General  Certificate  of Secondary Education I Cambridge 

Overseas Higher S.,-:11.ciol Certifical .... ·-- _    
Sierra Leone West African Senior School Cerlilical Exarninalion I 

General Certificate of Education (UCE) 
---

 
Singapore Cambridge  General  Certificate  of Education  Ordinary  + 

Cambridge  General  Certificate  of  Education  Advanced 

Level 
Siria Al Shahada Al Thanawiyya al-Imma (General  Secondary 

Education Certificate) I Baccalaureat 
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Slovacia Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium) 
Slovenia Soricevalo o solosni maturi (Solosna Matura) 

Solomon  Island Pacific  Senior  Secondary  Certificate  I Solomon  Island 

School Certificate 
Somalia Shahaadada Dugsiga Dare (Secondary School Leaving 

Certificate) /Somaliland Certificate of Secondary 

Education Examination (issued by Somaliland National 

Examination and Certification Board, SLNECB 

Spania Titulo de Bachiller (Baccalaureate) + Pruebas de Aptitud 

para el Acceso a la Universidad, calificaci6n Apto 

Sri Lanka Sri Lanka General Certificate of Education Ordinary Level 

+ Sri Lanka General Certificate of Education Advanced 

Level (A level) 

Statele Unite ale Americii High School Diploma/General Educational Development 

(GED) I High School Equivalency Diploma + Scholastic 

Aptitude Test (SAT) I Advanced Placement Test (APT) I 
American College Testing (ACT) 

Sudan Sudanese School Certificate/ Sudanese Secondary School 

Certificate/Higher Secondary School Certificate 

Suedia Examensbevis Hogskolef6rberedande examen /Slutbetyg 

Fran Gymnasieskola 
Surinam Voorbereidend Wetenschaooelijk Onderwijs 

Școli intemaționale Diplome de studii liceale emise de instituții de învățământ 

particulare care desfășoară activități de învățământ 

corespunzătoare unui sistem educațional din alta țară decât 

cel al! țării în care functionează instituția respectivă ș i  

sunt ernise conform sistemului educațional adoptat. 

Conditie cumulative pentru ș colile intemationale ce își 

desfășoară activitatea în România: înregistrarea în Reg. 

ARACIP 

 

ARSARACIP. 
Taiwan Senior High School Leaving Certificate 
Tajikistan Attestat (Certificate of Secondary Education) 

Thailanda Certificate of Secondary Education/Certificate of 

Completion grade 12 I Matayom VI I Maw 6 

Tanzania Certificate of Secondary Education and Advanced 

Certificate of Secondary Education (ACSE) I National 

Form VI Examination Certificate I General Certificate of 

Secondary Education (0 level) + National Form VI 

Examination Certificate I Advanced Certificate of 

Secondary Education 

Timorul de Est Diplomas do Ensino Secundario 

Togo Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Troisieme 

Degre I Baccalaureat de l'Enseignement du Troisieme 

Degre + Releve des notes 
Tonga Tonga National  Form  Seven Certificate + Pacific Senior 

Certificate 

Tunisia Baccalaureat  I Diplome  de  Bachilier  de l'Enseignement 

secondaire + Releve des notes 
Turcia Lise Diplomasi -acces general I Teknik Lisesi Diplomasi 

-acces exclusiv la domeniile tehnice IAssociate degree - 

acces exclusiv  în același domeniu 
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Turkmenistan Attestat I Orta bilim hakynda Sahadatnama (Certificate of 

Secondary Education) 

Ucraina Atestat (Certificate of Secondary Education) 

Uganda Uganda Certificate of Education (UCE)  +  Uganda 

Advanced Certificate of Education 

Ungaria Gimnazium Errettsegi Bizonyitvany 

Uruguay Bachillerato Oficial I Bachillerato Tecnico + Certificado de 

estudios 
Uzbekistan Attestat o srednem obrazovanii I Orta malumot togrisida 

shahodatnoma 

Vanuatu Pacific Senior Secondary Certificate 

Vatican Testimonio Maturitatis 
Venezuela Titulo de Educaci6n Media General /Titulo de Educaci6n 

Media Tecnica/ Titulo de Bachiller + Certificado notas 
Vietnam Bang Tot Nghiep Ph6 Thong (Certificate of Secondary 

School Graduation) I Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat II 

Yemen Al Thanawiya (General Secondary Education Certificate) 

Zambia Zambian School Certificate I Cambridge Overseas School 

Certificate 
Zimbawe General Certificate of Education (GCE) Ordinary level + 

Zimbabwe General Certificate of Education at Advanced 

Level/Zimbabwe General Certificate of Education at 

Ordinary Level/General Certificate of Education (GCE) 
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Anexa 4. Ierarhizarea şi departajarea candidaţilor la concursul de admitere pentru anul universitar 2023-2024 

 

Anul pregătitor de limba română şi studii universitare de licență  
 

Ierarhizarea candidaților se realizează pe baza mediei la examenul de Bacalaureat/ media de absolvire a liceului (acolo unde nu există examen naţional, 

echivalentul Bacalaureatului). La medii egale, departajarea se realizează în funcţie de nota la disciplina/disciplinele prevăzute în tabelul de mai jos, după caz.  

 

Nr. 

crt. 
Facultatea de Domeniul Programul de studii Discipline de departajare 

1 

Inginerie  
(durata studiilor: 4 ani)  

Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei 
Tehnologia informaţiei 

Matematică/ 

Fizică/  

Discipline tehnice 

2 Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie 

3 Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 

4 Inginerie chimică Inginerie biochimică 

5 Inginerie energetică Energetică industrială 

6 

Inginerie industrială 

Design industrial 

7 Ingineria şi managementul calităţii 

8 Tehnologia construcţiilor de maşini 

9 Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale 

10 Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic 

11 Mecatronică şi robotică Mecatronică 

12 

Litere  

(durata studiilor: 3 ani) 

Limbă și literatură 

Limbă și literatura română – Limba și literatura 

engleză  
Limba engleză 

13 
Limba și literatura franceză – Limba și literatura 

română  
Limba franceză 

14 
Limba și literatura engleză – Limba și literatura 

română  
Limba engleză 

15 Științe ale comunicării Comunicare și relații publice Limba franceză Limba engleză 
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16 Științe ale educației  Pedagogia învățământului primar și preșcolar Discipline umaniste 

17 
Științe 

(durata studiilor: 3 ani)  

Biologie Biologie 
Ştiinţe ale naturii (Biologie, 

Chimie, Geografie) 

18 Informatică Informatică  Matematică/ 

Informatică 19 Matematică Matematică 

20 
Științe Economice  

(durata studiilor: 3 ani)  

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor  
Ştiinţe Economice/ Istorie/  

Matematică 
21 Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune  

22 Marketing Marketing  

23 
Științe ale Mișcării, 

Sportului și și Sănătății  

(durata studiilor: 3 ani) 

Educație fizică și sport  
Educație fizică și sportivă  

Biologie 
24 Sport și performanță motrică 

25 Kinetoterapie   Kinetoterapie și motricitate specială  

26 Psihologie  Terapie ocupațională 

 

Studii universitare de licență care nu necesită an pregătitor 

Nr. 

crt. 
Facultatea de Domeniul Programul de studii Discipline de departajare 

1 
Litere  
(durata studiilor: 3 ani) 

Limbă și literatură 
Limba și literatura engleză – Limba  și literatura 

franceză  
Limba engleză Limba franceză 

 

Studii universitare de master 
 

Ierarhizarea candidaților la concursul de admitere se realizează pe baza mediei de licenţă/ de absolvire a studiilor universitare (acolo unde nu există un examen 

specific de licenţă). La medii egale, departajarea se realizează în funcţie de mediile primului şi celui de-al doilea an de studii universitare. 

 

Studii universitare de doctorat 

 

Ierarhizarea candidaților la concursul de admitere se realizează pe baza mediei la disertaţie. La medii egale, departajarea se realizează pe baza evaluării 

conducătorului de doctorat. 
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