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METODOLOGIA 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII LA STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, MASTER ȘI DOCTORAT  
 

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Legii nr. 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind 

stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale 

organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate 

deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii 

Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al 

Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi 

în temeiul Ordinului  MENCS nr. 6102/2016 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare 

a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările 

și completările ulterioare, senatul universitar a adoptat prezenta metodologie privind organizarea 

şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.  

 

CAPITOLUL I 

Organizarea admiterii 

Art. 1. 

În vederea testării cunoştinţelor, a capacităţilor cognitive şi a admiterii într-un program de 

studii universitare de licenţă, master ori doctorat, se vor organiza examene de admitere pentru 

fiecare program şi ciclu de studii, pe baza prezentei metodologii. 

 

Art. 2. Studii universitare de licenţă 

(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de 

licenţă, la programele de studii/specializările autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(2) Concursul de admitere se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului 

universitar. Prima sesiune are loc în perioada iulie - august . Sesiunea a doua se va desfăşura în 

perioada august - septembrie, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea I, potrivit 

calendarului aprobat prin Hotărârea senatului universitar. 
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(3) Înscrierile încep în iulie şi se desfăşoară după următorul program: zilnic, de luni până 

vineri, în intervalul 900 - 1700, iar sâmbăta, între orele 900 – 1300, conform calendarului aprobat 

prin Hotărârea senatului universitar. 

(4) Admiterea candidaţilor înscrişi se realizează prin concurs, care constă în evaluarea 

cunoștințelor, având ca bază media generală obţinută la examenul de bacalaureat. Departajarea 

candidaţilor cu aceeaşi medie cu cel al ultimului loc repartizat se face conform art. 14 din 

prezenta metodologie.  

(5) Începând cu anul universitar 2020-2021 organizarea concursului de admitere pentru 

ciclul de studii universitare de licență se va desfășura și online. 

 

Art. 3. Studii universitare de master 

(1) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează în domeniile de 

studii universitare de master acreditate, la programele de studii legal înfiinţate, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

(2) Admiterea candidaţilor înscrişi se realizează prin concurs, care constă în evaluarea 

cunoștințelor, având ca bază media generală obţinută la examenul de finalizare a studiilor 

universitare de licenţă. În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi pentru unul dintre cursurile 

de master organizate de universitate depăşeşte numărul de locuri aprobat pentru acesta, 

departajarea lor se face conform art. 15 alin. (2) din prezenta metodologie. 

(3) Înscrierile la cursurile de master se desfășoară potrivit calendarului aprobat prin 

Hotărârea senatului universitar. 

(4) Concursul de admitere se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului 

universitar, potrivit calendarului aprobat prin Hotărârea senatului universitar. 

(5) Începând cu anul universitar 2020-2021 organizarea concursului de admitere pentru 

ciclul de studii universitare de master se va desfășura și online. 

 

Art. 4. Studii universitare de doctorat 

(1) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe bază de 

competiţie, în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

studiilor universitare de doctorat. 

(2) Concursul de admitere se organizează într-o singură sesiune, în luna septembrie.  
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Art. 5. Studii universitare organizate într-o limbă străină 

(1) Pentru studiile universitare care se vor organiza într-o limbă străină, admiterea va 

conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. 

 

CAPITOLUL II 

Înscrierea candidaţilor la admitere 

Art. 6.  

(1) Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti va aduce la cunoştinţa candidaţilor 

condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere (vezi art. 7), prin afişare la sediul instituţiei şi 

pe paginile web proprii (www.univnt.ro și http://admitere.univnt.ro/). 

(2) Calendarul admiterii şi modalitatea desfăşurării concursului se fac publice, prin afişare 

şi prin publicare pe paginile web proprii. 

(3) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o 

altă persoană pe bază de procură. 

(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Universitatea “Nicolae Titulescu” din 

Bucureşti va colecta datele cuprinse în fișa de înscriere. 

 

Art. 7. Candidaţii la admitere pentru studii universitare de licenţă 

(1) În conformitate cu  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, documentele 

necesare dosarului de examen vor fi depuse în copii simple, însoțite de documentele în 

original, în vederea certificării conformității de către personalul secretariatelor facultăților.  

(2) Prin excepţie, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 

2021-2022 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi 

cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa 

dintre documentele digitale/scanate şi cele originale. 

(3) Candidații care s-au înscris online și au fost declarați admiși vor depune dosarul în 

format fizic și vor prezenta documentele solicitate și în original, la secretariatul facultății, 

până la data de 30 septembrie 2022.  

(4)  La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă au dreptul să participe la 

concursul de admitere numai absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în România  

sau  echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului. 

(5) Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă, sunt necesare următoarele documente:  

- cerere-tip de înscriere; 

http://www.univnt.ro/
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- diploma de bacalaureat, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul 

(pentru absolvenţii promoţiei curente, adeverinţă de bacalaureat, cu indicarea mediei 

de absolvire); 

- foaia matricolă copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul; 

- carte/buletin de identitate, copie; 

- certificat de naştere, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul; 

- certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie simplă, certificată asupra conformității 

cu originalul; 

- adeverinţă medicală (de la liceu sau de la medicul de familie, cu valabilitate de 6 

luni); 

- 3 fotografii tip buletin/carte de identitate; 

- un dosar plic; 

- taxa de înscriere. 

(6) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent  pot prezenta la 

înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, 

în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de 

valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. 

(7) Prin excepție de la alin (3) pentru candidații care au promovat examenele de 

bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar curent, în baza acordului scris al acestora, 

instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu sistemul informatic integrat din 

România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat 

ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de 

învățământ. 

 

Art. 8. Candidaţii la admitere pentru studii universitare de master 

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de master au dreptul să participe la 

concursul de admitere numai absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau 

echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență. 

(2) În conformitate cu  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, documentele 

necesare dosarului de examen vor fi depuse în copii simple, însoțite de documentele în 

original, în vederea certificării conformității de către personalul secretariatelor facultăților. 

 (3) Prin excepţie, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 

2021-2022 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi 
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cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa 

dintre documentele digitale/scanate şi cele originale. 

(4) Candidații care s-au înscris online și au fost declarați admiși vor depune dosarul în 

format fizic și vor prezenta documentele solicitate și în original, la secretariatul facultății, 

până la data de 31 mai 2022.  

(5) Pentru înscrierea la studii universitare de master, sunt necesare următoarele 

documente:  

- cerere-tip de înscriere; 

- diploma de licenţă, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul(pentru 

promoţia curentă, adeverinţă de licenţă cu indicarea mediei de absolvire); 

- suplimentul la diplomă (foaia matricolă), copie simplă, certificată asupra 

conformității cu originalul; 

- carte/buletin de identitate, copie;  

- certificat de naştere, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul; 

- certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie simplă, certificată asupra conformității 

cu originalul; 

- adeverință medicală; 

- 3 fotografii tip buletin/carte de identitate; 

- un dosar plic; 

-  taxa de înscriere. 

(6) Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului 

universitar curent pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de 

către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de 

studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă. 

 

Art. 9. Candidaţii la admitere pentru studii universitare de doctorat 

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat au dreptul să participe la 

concursul de admitere numai absolvenții cu diplomă de master obținută în România sau 

echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de master. 

(2) Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, diploma de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă 

durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma 

de studii universitare de master în specialitate. În consecinţă, titularii diplomelor de studii 

https://idrept.ro/00137318.htm
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superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără 

obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master 

(3) Pentru înscrierea la studii universitare de doctorat, sunt necesare documentele 

prevăzute în Regulamentul studiilor Școlii doctorale. (www.univnt.ro). 

(4) În conformitate cu  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, documentele 

necesare dosarului de examen vor fi depuse în copii simple, însoțite de documentele în 

original, în vederea certificării conformității de către personalul secretariatelor facultăților. 

(5) Candidaţii care au promovat examenul de dizertaţie în sesiunile corespunzătoare anului 

universitar curent pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de 

dizertaţie, în locul diplomei de master, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în 

care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi 

faptul că nu a fost eliberată diploma de master. 

(6) Aspecte specifice pentru studiile universitare de doctorat se regăsesc în Regulamentul 

studiilor Școlii doctorale a Universității “Nicolae Titulescu” din București. 

 

Art. 10. Candidaţi străini 

(1) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi 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 de resort înainte 

de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta 

la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. 

(2) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, 

cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat sau atestat de competenţă lingvistică 

pentru limba română de nivel minim B1, 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.. Prin excepție, pentru elevii care au urmat 

studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, 

certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma 

de bacalaureat.Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor străini între 

http://www.univnt.ro/
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instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze 

cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, 

aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.  

  

Art. 11. Cererea-tip de înscriere  

Candidaţii vor completa la înscriere, sub semnătură proprie, cererea-tip de înscriere, cu 

toate datele solicitate de formular, pentru care există documente justificative. 

 

Art. 12. Taxa de înscriere 

(1) Candidaţii vor fi obligaţi să achite o taxă de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea 

admiterii, în cuantumul aprobat de consiliul de administraţie al universităţii, taxă care se face 

publică pe pagina web proprie (www.univnt.ro). 

(2) Taxa de înscriere nu se restituie în cazul candidaților care se retrag și/sau al celor 

declarați respinși la admitere. 

(3) Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate în cadrul Universităţii 

“Nicolae Titulescu” din Bucureşti sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de 

admitere şi beneficiază de gratuitate în cămine, cu aprobarea Consiliului de Administrație.  

 

Art. 13. Restituirea dosarelor candidaţilor respinşi/retraşi 

După afişarea rezultatelor finale, se vor restitui, 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. 

 

CAPITOLUL III 

Rezultatele admiterii. Înmatricularea studenţilor admişi. 

 

Art. 14. Admiterea  la studiile universitare de licenţă 

Media generală de admitere la studii universitare de licenţă este echivalentă cu media 

generală obţinută la examenul de bacalaureat. În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu 

aceeaşi medie cu cel al ultimului loc repartizat, aceştia vor fi departajaţi aplicându-se, în ordine, 

următoarele criterii: 

- nota obţinută la prima probă de la examenul de bacalaureat; 

- nota obţinută la proba a II-a de la examenul de bacalaureat. 

http://www.univnt.ro/
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Art. 15. Admiterea  la studiile universitare de master 

(1) În ipoteza în care numărul de candidaţi înscrişi este cel mult egal cu numărul locurilor 

aprobate pentru şcolarizare la respectivul masterat, media generală de admitere la studii 

universitare de master este echivalentă cu media generală obţinută la examenul de finalizare a 

studiilor de licenţă. 

(2) În cazurile în care la unul sau la unele dintre cursurile de master organizate se înscrie 

un număr de candidaţi mai mare decât cel al locurilor aprobate pentru şcolarizare, departajarea 

lor se va face printr-un interviu (probă orală). În acest caz, media de admitere se calculează ca 

medie aritmetică a notelor obţinute la interviu. În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu 

aceeaşi medie cu cel al ultimului loc repartizat, aceştia vor fi departajaţi în baza mediei generale 

obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă. 

(3) Media generală de admitere la studii universitare de master nu poate fi mai mică decât 

6 (șase). 

(4) Desfăşurarea interviului se face în baza unei tematici stabilite de facultăţi, care va fi 

publicata pe site-ul universității și la Panoul Admiterii. 

 

Art. 16. Procedura de contestaţii 

(1) Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, în competenţa Universităţii „Nicolae 

Titulescu” din Bucureşti, prin intermediul unei comisii constituite prin decizie a rectorului, la 

nivelul fiecărei facultăţi. Contestaţiile la admitere se formulează în termen de 24 de ore de la 

afişarea rezultatelor şi se soluţionează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de 

depunere. 

(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale. 

(3) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

 

Art. 17. Înmatricularea studenţilor admişi 

(1) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile scoase la concurs pentru studiile 

universitare de licenţă au obligaţia să plătească prima tranşă din taxa de școlarizare, conform 

calendarului de desfăşurare a concursului. De asemenea, candidaţii admişi vor depune, până la 

data de 30 septembrie, diploma de bacalaureat (pentru candidaţii care au promovat examenul de 

bacalaureat în sesiunile din anul curent), în copie simplă, certificată asupra conformității cu 

originalul, la secretariatul facultăţii. 
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(2) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile scoase la concurs pentru studiile 

universitare de master au obligaţia să plătească prima tranşă din taxa de şcolarizare conform 

calendarului de desfăşurare a concursului.  

(2) Candidaților înscriși în anul I care solicită retragerea înainte de 1 octombrie şi au 

achitat prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, li se va restitui integral suma achitată. 

(3) Taxa anuală de şcolarizare achitată nu se restituie studenţilor care solicită retragerea 

după începerea anului universitar, respectiv după data de 1 octombrie. 

(4)  Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face 

prin decizie a rectorului. 

(5) Candidaţii declaraţi admişi de către comisia de admitere, vor fi înscrişi în lista 

programului de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor. Mediile generale ale candidaţilor 

înmatriculaţi sunt valabile numai la facultatea la care aceştia s-au înscris, pentru programul de 

studii pentru care s-a optat în fişa de înscriere. După înmatriculare, studenţii vor fi înscrişi în 

Registrul matricol unic (RMU) sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de 

şcolarizare, la programul (programele) de studii/specializarea (specializările) la care au fost 

admişi. 

(6) Pentru fiecare candidat declarat admis şi înmatriculat, se vor colecta datele cuprinse în 

fișa de înscriere.  

(7) Românii de pretutindeni, precum și cetățenii din state terțe ale Uniunii Europene, 

declarați admiși în ciclul de studii universitare de licență, master și doctorat, se pot înmatricula 

numai în baza aprobării Ministerului de resort și/sau a diplomei de bacalaureat, de licență, 

respectiv master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de 

specialitate din cadrul Ministerului de resort. 

(8) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați 

admiși și înmatriculați. 

(9) Candidații care s-au înscris online la studiile universitare de licență și au fost declarați 

admiși vor depune dosarul în format fizic și vor prezenta documentele solicitate și în original, la 

secretariatul facultății, până la data de 30 septembrie 2022. 

(10) Candidații care s-au înscris online la studiile universitare de master și au fost declarați 

admiși vor depune dosarul în format fizic și vor prezenta documentele solicitate și în original, la 

secretariatul facultății, până la data de 30 mai 2022. 
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Art. 18. Cazuri de neînmatriculare a studenţilor admişi 

(1) Neplata primei tranşe din taxa de şcolarizare de către candidaţii admişi pe locurile 

scoase la concurs pentru studiile universitare de licenţă sau neprezentarea diplomei de 

bacalaureat, în copie certificată, din vina exclusivă a candidatului admis, conform calendarului 

de desfăşurare a concursului duce la neînmatricularea candidatului. 

(2) Neplata primei tranşe din taxa de şcolarizare de către candidaţii admişi pe locurile 

scoase la concurs pentru studiile universitare de master, din vina exclusivă a candidatului admis, 

conform calendarului de desfăşurare a concursului, duce la neînmatricularea candidatului. 

  

Art. 19. Egalitatea de șanse 

(1) Universitatea “Nicolae Titulescu” stabilește, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de 

șanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport aditional adaptat 

nevoilor adulților cu handicap, sprijinind accesul acestora în instituție. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale 

 

Art. 20. 

(1) Comisia de admitere a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti răspunde de 

organizarea concursului de admitere, iar comisia de admitere pe facultate poartă întreaga 

răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea rezultatelor.  

(2)  Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul Universităţii 
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti. 
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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 
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 
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, modificar   

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/(Ţara4)   
Localitatea   

8 Sexul F/M   
9 Starea civilă5 Căsătorit (ă)   

Necăsătorit (ă)   
Divorţat (ă)/Văduv (ă)   

10 Starea socială6 specială Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/Provenit din cas   
copii/Provenit din familie monoparentală 

  

11 Cetăţenia Română, cu domiciliul în România/în străinătate   
Alte cetăţenii   
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul   

12 Etnia7     
13 Domiciliul stabil Ţara   

Judeţul8/(Ţara9)   
Oraşul/Comuna/Satul   
Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)10   

14 Actul de identitate/Documentul de călătorie11 Seria   
Numărul   
Eliberat   
Data eliberării   
Perioada de valabilitate   

15 Alte date personale ale candidatului Telefon, adresa de e-mail   
16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor  

dizabilităţi 
Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe b  
de documente. 

  

Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu) 
1 Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu Instituţia 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 (diplomă de bacalaureat sau echivalentă, pentru candid  
care a absolvit studii anterioare în străinătate) 

  

Seria   
Numărul   
Emisă de   
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Anul emiterii   
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii   

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

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală re  
internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia gene  
învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaşter   
Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei, Cercet  
Tineretului şi Sportului) 
Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Dire  
generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia gene  
învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaşter   
Echivalare a Diplomelor)13 

  

Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de ciclu de învăţământ universitar) 
1 Studiile universitare absolvite Ţara   

Localitatea   
Judeţul   
Denumirea instituţiei de învăţământ superior   
Facultatea   
Domeniul/Profilul   
Programul de studii/Specializarea   
Titlul obţinut   
Forma de învăţământ (zi/FR/ID/seral)   
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)   
Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după c    
Anul absolvirii   

2 Datele de identificare ale actului de studii Tipul - denumirea (diplomă/diplomă  
licenţă/echivalentă/diplomă de master) 

  

Seria   
Numărul   
Emitentul   
Anul emiterii   
Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de stu    

3 Alte observaţii Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia gene  
relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Dire  
generală învăţământ superior şi Centrul Naţional  
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) 
Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Dire  
generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia gene  
învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaşter   
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  
cetăţenie decât UE/SEE). 
12 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anteri  
(document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), care permit înscrierea în învăţămâ  
superior. 
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 2015-2016 (pentru toate ciclurile de studii universitare) 

 

Date privind studentul 
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 
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, modificar   

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 F/M   
9 Starea civilă5 Căsătorit(ă)   

Necăsătorit(ă)   
Divorţat(ă)/Văduv(ă)   

10 Starea socială6 specială Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/Provenit din cas   
copii/Provenit din familie monoparentală 

  

Student cu dizabilităţi   
11 Cetăţenia Română, cu domiciliul în România/în străinătate   

Alte cetăţenii   
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul   

12 Etnia7     
13 Domiciliul stabil Ţara   

Judeţul8/(cod ţară9)   
Oraşul/Comuna/Satul   
Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)10   

14 Actul de identitate/Documentul de călătorie11 Seria   
Numărul   
Eliberat   
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  

dizabilităţi 
Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe b  
de documente 

  

Secţiunea I.2 - Date privind şcolaritatea studentului12 
1 Universitatea     
2 Facultatea/Departamentul     
3 Ciclul de studii Licenţă, master, doctorat   
4 Domeniul fundamental de artă, ştiinţă şi cultură     
5 Domeniul de studii     
6 Programul de studii/Specializarea Denumirea   

Localitatea în care se desfăşoară programul de studii   
Limba de predare în care se desfăşoară programul de studii   
Durata programului de studii/specializării   
Numărul de credite   
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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 stud  
străini) 

    

11 Forma de finanţare a studiilor Susţinut de la buget   
Cu taxă (Cont Propriu Lei - CPL, Cont Propriu Valutar - C  
bursier, Cont Propriu Nevalutar - CPNV) 

  

12 Tipul de bursă Nebursier   
Bursier   
Bursier, cu bursă acordată pe criterii profesionale (de excele  
de merit, de studiu) 

  

Bursă de excelenţă   
Bursă de merit   
Bursă de studiu   
Bursier, cu bursă acordată pe criterii sociale   
Alte tipuri de bursieri   
Bursă olimpic internaţional   

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 - nu  
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 stud    
Provenit din promoţia curentă/anterioară (de liceu, lice  
master, în funcţie de ciclul la care este admis) 

  

Admis/Student la un al doilea program de studii din acelaşi c  
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 pe  
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     
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   
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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 candid  
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 abso  
studii anterioare în străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală re  
internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia gene  
învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaşter   
Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei, Cercet  
Tineretului şi Sportului) 
Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Dire  
generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia gene  
învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaşter   
Echivalare a Diplomelor)15 

  

Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a studentului16 (absolvent de facultate) 
1 Studiile universitare absolvite Ţara   

Localitatea   
Judeţul   
Denumirea instituţiei de învăţământ superior   
Facultatea   
Domeniul/Profilul   
Programul de studii/Specializarea   
Titlul obţinut   
Forma de învăţământ17 (zi/FR/ID/seral)   
Forma de finanţare a studiilor18 (buget/taxă)   
Durata studiilor (numărul de ani sau numărul de semestre, d  
caz) 

  

Anul absolvirii   
2 Datele de identificare ale actului de studii Tipul/Denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/echivalentă)   

Seria   
Numărul   
Emitentul   
Anul emiterii   
Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul  
studii19 

  

3 Alte observaţii Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală re  
internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia gene  
învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaşter   
Echivalare a Diplomelor) 
Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Dire  
generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia gene  
învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaşter   
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 niv  
instituţiei dumneavoastră 

  

3 Alte categorii de informaţii având caracter administrativ Trebuie să fie detaliate.   
4 Alte opţiuni ale candidatului român Etnici români din Republica Moldova, pentru care cifra  

şcolarizare se stabileşte prin ordin al ministrului educa  
cercetării, tineretului şi sportului la propunerea Direcţiei gene  
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relaţii internaţionale şi europene 
Secţiunea I.5 - Date privind absolventul 
1 Ciclul de studii absolvit Licenţă/Master/Doctorat   

Licenţă/Master/Doctorat   
Seria, nr.   

2 Diploma de absolvire Data eliberării   
Instituţia emitentă   
Data susţinerii examenului de finalizare a studiilor   

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

  

Nr., seria atestatului de echivalare eliberat de Centrul Naţiona   
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor/Direcţia gene  
învăţământ superior21 

  

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 cetăţ  
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 anteri  
(document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) care permit înscrierea în învăţămâ  
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. 
20 Idem 13. 
21 Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă ţară. 

 

 

 

 

 
 

 


