
ANEXA 6 
Documentele dosarului de înscriere pentru candidații din Republica Albania, Republica Bulgaria, 

Republica Macedonia, Republica Elenă, Republica Croația, Republica Serbia, Republica Ucraina, 

Republica Ungară, Israel și Diasporă, care doresc să studieze, cu taxă în lei, în învăţământul 

postliceal/universitar. 
 

Tabelul nr. 4 

Nr. 

crt. 
TIPUL DOCUMENTULUI 

Documente necesare la  dosar  pentru studii cu taxă în lei: 

POSTLICEALE 
UNIVERSITARE 

LICENŢĂ MASTERAT DOCTORAT 

1 Cererea de înscriere, avizată de 

directorul unităţii de învăţământ 
Da Nu Nu Nu 

2 Copie legalizată după actul de 

naştere 
Da Da Da Da 

 

3 

Copie după cartea de identitate, 

care atestă domiciliul stabil, 

autentificată de ambasadele sau 

misiunile diplomatice ale 

României din ţara respectivă. 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

4 

Copie după paşaport de cetăţean 

român cu domiciliul stabil în 

străinătate/de cetăţean străin – 

primele 3 pagini 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

 

 

5 

Susţinerea originii etnice 

române prin: 

 adeverinţă eliberată de 

asociaţiile românilor (OUG 

10/2008 art.1(2) lit. (a) şi (b) 

legal constituite,SAU 

 declaraţie pe proprie 

răspundere însoţită de 

documente oficiale personale 

şi de familie (vizată de 

misiunile diplomatice ale 

României din țările 

respective), după caz, SAU 

 dovada de origine etnică 

română – certificate de 

naştere, certificate de căsătorie 

ale părinţilor /rudelor până la 

gradul IV (xerocopie), vizate 

de misiunile diplomatice ale 

României din ţările respective 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

6 

 Adeverinţă medicală tip 

legalizată, tradusa in limba 

română sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

7  1 Fotografie ¾ care se aplică pe 

cerere 

Da Da Da Da 

8 Copiile actelor de studii 

corespunzătoare celui mai înalt 

nivel – vizate de misiunile 

diplomatice ale României din: 

Da Da Da Da 



ANEXA 6 
Albania, Bulgaria, R. 

Macedonia, Ungaria, Ucraina și 

Serbia / legalizate de ministerele 

de resort din ţara de domiciliu a 

candidaţilor (pentru cetăţenii de 

origine etnică  română cu 

domiciliul stabil în străinătate) 

 

 

9 

 

Traduceri în limba română/într-

o limbă de circulaţie 

internaţională, legalizate, după:  

 diploma/certificat/adeverinţ

ă de absolvire, însoţite de 

anexe/foaia 

matricolă/adeverinţă de 

studii parţiale (incomplete)  

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

 

 

 

10 

Pentru studii de doctorat, pe 

lângă actele menţionate, mai 

sunt necesare următoarele 

documente:  Curriculum Vitae; 

Listă cu lucrări (articole 

publicate în reviste de 

specialitate, comunicări 

ştiinţifice, referate, brevete, 

contracte de cercetare ştiinţifică, 

monografii, cărţi publicate etc.), 

Recomandări de la două cadre 

didactice universitare sau 

specialişti care cunosc 

activitatea candidatului; 

Argumentarea temei de 

cercetare (pe maxim o pagină), 

în limba română sau într-o 

limbă de circulaţie 

internaţională, inclusiv acordul 

coordonatorului de doctorat 

 

 

 

 

Nu 

 

 

 

 

Nu 

 

 

 

 

Nu 

 

 

 

 

Da 

NOTĂ:  

1. Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru candidaţii 

respectivi. 

2. Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare. 

3. Pentru Concursul Naţional de Rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii poate solicita 

documente specifice suplimentare. 

4. Dosarele de înscriere pentru studii de masterat, rezidenţiat sau doctorat se depun direct 

la unităţile organizatoare de studii de masterat, rezidenţiat sau doctorat, care pot solicita şi alte 

documente specifice suplimentar celor prevăzute la Art.5 (B) Tabelul nr.2. 

5. În cererea de înscriere pentru ciclul I – studii universitare de licenţă, candidaţii vor 

opta pentru un (1) domeniu fundamental de studii universitare de licenţă şi maximum trei (3) instituţii 

de învăţământ superior, cu precizarea specializării la care doresc să studieze, în ordinea preferinţelor. 


