Anexa 6a
Dosare candidatura
Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în:
Nr.
crt.
1
2

3

4

Moldova

Albania

Bulgaria

Croatia

Diaspora

Grecia

Israel

Macedonia

Cerere‐ formular de înscriere,
Cerere ‐ formular de înscriere la
Cerere ‐ formular de înscriere la
Cerere ‐ formular de înscriere la
Cerere ‐ formular de înscriere la
Cerere ‐ formular de înscriere la
Cerere‐ formular de înscriere,
Cerere‐ formular de înscriere,
conform Anexei nr. 2c
UOC, conform Anexei nr. 2a/2b
UOC, conform Anexei nr. 2a/2b
UOC, conform Anexei nr. 2a/2b
UOC, conform Anexei nr. 2a/2b
UOC, conform Anexei nr. 2a/2b
conform Anexei nr. 2c
conform Anexei nr. 2c
Copia certificatului de naștere,
Copia certificatului de naștere,
Copia certificatului de naștere,
Copia certificatului de naștere,
Copia certificatului de naștere,
Copia certificatului de naștere,
Copia certificatului de naștere,
Copia certificatului de naștere,
Copia certificatului de naștere
tradus în limba română ;
tradus în limba română
tradus în limba română
tradus în limba română
tradus în limba română
tradus în limba română
tradus în limba română
tradus în limba română
Copia pașaportului, valabil cel puțin
Copia pașaportului, valabil cel puțin
Copia pașaportului, valabil cel puțin
Copia pașaportului, valabil cel puțin Copia pașaportului, valabil cel puțin Copia pașaportului, valabil cel puțin Copia pașaportului, valabil cel puțin Copia pașaportului, valabil cel puțin Copia pașaportului, valabil cel puțin
6 luni de la începerea programului
6 luni de la începerea programului
6 luni de la începerea programului
6 luni de la începerea programului 6 luni de la începerea programului 6 luni de la începerea programului 6 luni de la începerea programului 6 luni de la începerea programului 6 luni de la începerea programului
de studii pentru care optează
de studii pentru care optează
de studii pentru care optează
de studii pentru care optează
de studii pentru care optează
de studii pentru care optează
de studii pentru care optează
de studii pentru care optează
de studii pentru care optează
candidatul ‐ copie după primele 3
candidatul ‐ copie după primele 3
candidatul ‐ copie după primele 3
candidatul ‐ copie după primele 3 candidatul ‐ copie după primele 3 candidatul ‐ copie după primele 3 candidatul ‐ copie după primele 3 candidatul ‐ copie după primele 3 candidatul ‐ copie după primele 3
pagini
pagini
pagini
pagini
pagini
pagini
pagini
pagini
pagini
Copia certificatului de căsătorie,
după caz

Copia certificatului de căsătorie,
tradus în limba română, după caz

Copia certificatului de căsătorie,
tradus în limba română, după caz

Copia certificatului de căsătorie,
tradus în limba română, după caz

Copia certificatului de căsătorie,
tradus în limba română, după caz

Copia certificatului de căsătorie,
tradus în limba română, după caz

Copia certificatului de căsătorie,
tradus în limba română, după caz

Copia certificatului de căsătorie,
tradus în limba română, după caz

5

Copia diplomei de bacalaureat sau
echivalentă sau, după caz,
adeverința (pentru absolvenți
Copia diplomei de bacalaureat
anului curent) de promovare a
Copia diplomei de bacalaureat
Svjedodžba o zavrsnom ispitu /
examenelor naționale de absolvire
Copia diplomei de bacalaureat
Copia diplomei de bacalaureat
Apolytirion (Secondary School
Copia diplomei de bacalaureat sau
Copia diplomei de bacalaureat sau
Svjedodzba (drzavnoj) o maturi /
a învățământului liceal, inclusiv
Israil Te’udat Bagrut /
Copia diplomei de Bacalaureat sau
Diploma za Sredno Obrazovanie
Leaving Certificate) sau echivalentă
echivalentă: Svidetelstvo za
echivalentă: Deftese Pjekurie sau,
Maturatna svjedodzba /
pentru absolvenți ai școlilor care
Matriculation Certificate sau
echivalentă sau, după caz,
sau echivalentă sau, după caz,
și a Panellinies Exetaseis inclusiv
zavreno sredno obrazovanie, sau
după caz, adeverința (pentru
Svjedodzba o zavrsenom srednjem desfășoară, pe teritoriul României,
echivalentă sau, după caz,
adeverința (pentru absolvenți
adeverința (pentru absolvenți
pentru absolvenți ai școlilor care
după caz adeverința (pentru
absolvenți anului curent) de
obrazovanju sau echivalentă sau,
activități de învățământ
adeverința (pentru absolvenți
anului curent) de promovare a
anului curent) de promovare a
desfășoară, pe teritoriul României,
absolvenți anului curent) de
promovare a examenelor naționale
după caz, adeverința (pentru
corespunzătoare unui sistem
anului curent) de promovare a
examenelor naționale de absolvire
examenelor naționale de absolvire
activități de învățământ
promovare a examenelor naționale
de absolvire a învățământului liceal
absolvenți anului curent) de
educațional din altă țară acreditat
examenelor naționale de absolvire
a învățământului liceal;
a învățământului liceal ‐ tradusă în
corespunzătoare unui sistem
de absolvire a învățământului liceal
‐ tradusă în limba română
promovare a examenelor naționale Agenția Română de Asigurare a
a învățământului liceal ‐ tradusă în
limba română
educațional din altă țară acreditat
‐ tradusă în limba română
de absolvire a învățământului liceal
Calității în Învățământul
limba română
ARACIP ‐ tradusă în limba română
‐ tradusă în limba română
Preuniversitar, denumită în
continuare ARACIP‐ tradusă în
limba română
limbă de circulație internațională;

6

Copia diplomei de licență sau, după Copia diplomei de licență sau, după Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții caz, adeverința (pentru absolvenții caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
anului curent), pentru candidatii
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare care se inscriu la studii unversitare care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
de masterat ‐ tradusă în limba
de masterat ‐ tradusă în limba
română, dacă este cazul
română
română

7

8

9

Serbia

Cerere ‐ formular de înscriere la
UOC, conform Anexei nr. 2a/2b

Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
română
Copia recomandării ierarhilor sau
Copia recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali de
acordul conducătorilor locali de
culte, pentru candidații la
culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior
admiterea în învățământul superior
teologic, după caz ‐ tradusă în
teologic, după caz;
limba română
Adeverința medicală tip din care să Adeverința medicală tip din care să
rezulte că este apt pentru
rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, în
facultatea la care candidează, în
original
original
Copii ale foilor matricole pentru
studiile absolvite ‐ traduse în limba
română, dacă este cazul

CCopia diplomei de licență sau,
după caz, adeverința (pentru
absolvenții anului curent), pentru
candidatii care se inscriu la studii
unversitare de masterat ‐ tradusă
în limba română

Copia certificatului de căsătorie,
tradus în limba română, după caz

Copia diplomei de bacalaureat sau
echivalentă: Diploma/Uverenje o
polozenom maturskom ispitu /
Diploma o stečenom srednem
obrazovanju/ Diploma o Završenoj
Srednjoj Školi, sau după caz,
adeverința (pentru absolvenți
anului curent) de promovare a
examenelor naționale de absolvire
a învățământului liceal ‐ tradusă în
limba română;

Ucraina

Ungaria

Cerere‐ formular de înscriere,
conform Anexei nr. 2c
Copia a certificatului de naștere,
tradus în limba română
c) Copia pașaportului, valabil cel
puțin 6 luni de la începerea
programului de studii pentru care
optează candidatul ‐ copie după
primele 3 pagini;

Cerere ‐ formular de înscriere la
UOC, conform Anexei nr. 2a/2b
Copia certificatului de naștere,
tradus în limba română

Copia certificatului de căsătorie,
tradus în limba română, după caz

Copia pașaportului, valabil cel puțin
6 luni de la începerea programului
de studii pentru care optează
candidatul ‐ copie după primele 3
pagini;
Copia certificatului de căsătorie,
tradus în limba română, după caz

Copia diplomei de bacalaureat
Copia diplomei de bacalaureat sau
Gimnazium Érrettségi Bizonyitvány
echivalentă: Atestat, , sau după caz,
sau echivalentă sau, după caz,
adeverința (pentru absolvenți
adeverința (pentru absolvenți
anului curent) de promovare a
anului curent) de promovare a
examenelor naționale de absolvire
examenelor naționale de absolvire
a învățământului liceal – tradusă în
a învățământului liceal ‐ tradusă în
limba română
limba română

Copia diplomei de licență sau, după Copia diplomei de licență sau, după Copia diplomei de licență sau, după Copia diplomei de licență sau, după Copia diplomei de licență sau, după Copia diplomei de licență sau, după Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții caz, adeverința (pentru absolvenții caz, adeverința (pentru absolvenții caz, adeverința (pentru absolvenții caz, adeverința (pentru absolvenții caz, adeverința (pentru absolvenții caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
anului curent), pentru candidatii
anului curent), pentru candidatii
anului curent), pentru candidatii
anului curent), pentru candidatii
anului curent), pentru candidatii
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare care se inscriu la studii unversitare care se inscriu la studii unversitare care se inscriu la studii unversitare care se inscriu la studii unversitare care se inscriu la studii unversitare care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
de masterat ‐ tradusă în limba
de masterat ‐ tradusă în limba
de masterat ‐ tradusă în limba
de masterat ‐ tradusă în limba
de masterat ‐ tradusă în limba
de masterat ‐ tradusă în limba
română
română
română
română
română
română
română

Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
română
Copia recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali de
culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior
teologic, după caz ‐ tradusă în
limba română
Adeverința medicală tip din care să
rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, în
original

Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
română
Copia recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali de
culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior
teologic, după caz ‐ tradusă în
limba română
Adeverința medicală tip din care să
rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, în
original

Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
română
Copia recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali de
culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior
teologic, după caz ‐ tradusă în
limba română
Adeverința medicală tip din care să
rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, în
original

Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
română
Copia recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali de
culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior
teologic, după caz ‐ tradusă în
limba română
Adeverința medicală tip din care să
rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, în
original

Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
română
Copia recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali de
culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior
teologic, după caz ‐ tradusă în
limba română
Adeverința medicală tip din care să
rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, în
original

Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
română
Copia recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali de
culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior
teologic, după caz ‐ tradusă în
limba română
Adeverința medicală tip din care să
rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, în
original

Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
română
Copia recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali de
culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior
teologic, după caz ‐ tradusă în
limba română
Adeverința medicală tip din care să
rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, în
original

Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
română
Copia recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali de
culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior
teologic, după caz ‐ tradusă în
limba română
Adeverința medicală tip din care să
rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, în
original

Copia diplomei de licență sau, după
caz, adeverința (pentru absolvenții
anului curent), pentru candidatii
care se inscriu la studii unversitare
de masterat ‐ tradusă în limba
română
Copia recomandării ierarhilor sau
acordul conducătorilor locali de
culte, pentru candidații la
admiterea în învățământul superior
teologic, după caz ‐ tradusă în
limba română
Adeverința medicală tip din care să
rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, în
original

Dovada studierii limbii
române/Certificat de absolvire a
anului pregătitor/Certificat de
competență lingvistică în limba
română

Dovada studierii limbii
române/Certificat de absolvire a
anului pregătitor/Certificat de
competență lingvistică în limba
română

Dovada studierii limbii române
emisă de o instituție de învățământ
acreditată din Bulgaria sau de
misiunile diplomatice ale României
în această țară, în cazul
candidaților care nu au urmat liceul
în România/certificat de absolvire
a anului pregătitor/certificat de
competență lingvistică în limba
română

Dovada studierii limbii
române/Certificat de absolvire a
anului pregătitor/Certificat de
competență lingvistică în limba
română

Dovada studierii limbii
române/Certificat de absolvire a
anului pregătitor/Certificat de
competență lingvistică în limba
română

Dovada studierii limbii
române/Certificat de absolvire a
anului pregătitor/Certificat de
competență lingvistică în limba
română

Dovada studierii limbii
române/Certificat de absolvire a
anului pregătitor/Certificat de
competență lingvistică în limba
română

Dovada studierii limbii
române/Certificat de absolvire a
anului pregătitor/Certificat de
competență lingvistică în limba
română

Dovada studierii limbii române
emisă de o instituție de învățământ
acreditată din Serbia sau de
misiunile diplomatice ale României
în această țară, în cazul
candidaților care nu au urmat liceul
în România/Certificat de absolvire
a anului pregătitor/Certificat de
competență lingvistică în limba
română

Certificat de absolvire a anului
pregătitor/Certificat de
competență lingvistică în limba
română

Dovada studierii limbii române
emisă de o instituție de învățământ
acreditată din Ungaria sau de
misiunile diplomatice ale României
în această țară, în cazul
candidaților care nu au urmat liceul
în România/Certificat de absolvire
a anului pregătitor/Certificat de
competență lingvistică în limba
română

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

Declarație pe proprie răspundere,
pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în
vigoare, conform Anexei nr. 3
Declarație notarială pe proprie
răspundere a candidatului că nu
posedă buletin/carte de identitate
românească

13

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate

Copia actului de identitate care
atestă domiciliul stabil în
străinătate
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2 Fotografii color 3/4

2 Fotografii color 3/4

2 Fotografii color 3/4

2 Fotografii color 3/4

2 Fotografii color 3/4

2 Fotografii color 3/4

2 Fotografii color 3/4

2 Fotografii color 3/4

2 Fotografii color 3/4

2 Fotografii color 3/4

2 Fotografii color 3/4

10

11

12

