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PROCEDURĂ PRtVŤtÍÄDMITEREA LA STUDII DE MASTERAT A ETNICILOR
ROMÂNI, CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ŞI
CETĂŢENI ROMÂNI SAU EU-SEE CU ACTE DE STUDII ELIBERATE ÎNAFARA
ROMÂNIEI

La întocmirea acestei proceduri s-au luat în considerare următoarele acte normative:
1. Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română i a cetăţenilor români cu
domiciliul în străinătate, în învăţământul din România, în anul şcolar/universitar 2013
2014.

—

2. Ordinul MECTS nr. 3223/08.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a
perioadelor de studii efectuate în străinătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 118 din 16
februarie 2012,•

CAPITOLUL 1
Admiterea pe locuri repartizate de MEN pentru tinerii de ori#ine etnică română
şi cetătenii români cu domiciliul în străinătate
Candidatii eli#ibili:
Etnici români cu domiciliul înafara României absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior:
din România;
din Republica Moldova, cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de
lungă durată, şi Atestat de Echivalare în sistemul educaţional românesc eliberat de CNRED
(Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor);
dinafara României, cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă
durată, şi Atestat de Echivalare în sistemul educaţional românesc eliberat de CNRED;
-

-

-

Etapa 1
Candidaţii la admiterea pentru studii universitare de masterat se prezintă la Biroul de Relaţii
Iriternaţionale cu dosarul în original şi o copie a dosarului, în vederea obţinerii Avizului pentru
participarea la concursul de admitere organizat de facultăţi (Anexa 1).
Etapa 2
Candidaţii care au aviz pozitiv după Etapa 1 se prezintă la comisiile de admitere din cadrul
facultăţilor care organizează concurs conform metodologiilor proprii de admitere.
Nota: Solicitanţii vor putea candida pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă alocate
de MEN etnicilor români, respectiv pe locurile alocate de UTCN cu taxă în lei. Aceşti candidati vor
fi trecuţi pe lista care va fi înaintată Prorectoratului cu managementul universitar şi studiile
masterale şi doctorale.
Etapa 3
În urma concursului, listele candidaţilor declaraţi admişi (cu mediile de la admitere) întocmite la
nivelul comisiilor din cadrul facultăţilor sunt transmise, în termen de 3 zile, la Prorectoratul cu
managementul universitar şi studiile masterale şi doctorale (Anexa 2);
Etapa 4
In ordinea mediilor de admitere se generează, la nivelul Prorectoratului cu managementul
universitar şi studiile masterale şi doctorale, un clasament al
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candidaţilor pe cele 3 categorii (buget cu bursă, buget fără bursă sau cu
mediei şi a numărului de Iocuri alocate universitătii de MEN.
Etapa 5
Lista candidaţilor admişi este supusă aprobării BCA.
Etapa 6
Lista candidaţilor admişi aprobată în BCA este transmisă secretariatelor facultăţilor implicate,
Biroul de Relaţii Internaţionale şi Departamentul de Informatică;
Etapa 7
BRI transmite MEN listele candidaţilor admişi în vederea emiterii Ordinului de înmatriculare.

CAPITOLUL 2
Admiterea candidatilor care au dreptul de a concura pe aceleaşi locuri şi în aceleaşi conditii
cu cetătenii români
Candidatii eligibili:
Cetăţeni români cu domiciliul în România, cu actele de studii eliberate înafara României şi
echivalate în sistemul educaţional românesc prin CNRED;
Cetăţeni români cu domiciliul îitr-o ţară UE, cu acte de studii eliberate înafara României şi
echivalate în sistemul educaţional românesc prin CNRED;
Cetăţeni din Republica Moldova absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior acreditat
în România, care pe parcursul studiilor de licenţă şi-au redobândit cetăţenia română, având
domiciliul în România, care pot candida pe aceleaşi locuri şi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii
români doar în cazul obţinerii echivajării diplomei de bacalaureat de către CNRED;
Cetăţeni români cu domiciliul într-o ţară dinafara spaţiului UE, cu actele de studii eliberate
înafara României, echivalate în sistemul educaţional românesc prin CNRED;
Cetăţeni ai unor state din spaţiul UE, cu acte de studii eliberate în România;
Cetăţeni ai unor ţări din UE, cu acte de studii eliberate într-o ţară a UE şi echivalate în
sistemul educaţional românesc prin CNRED;
Cetăţeni ai unor ţări din UE, cu acte de studii eliberate într-o ţară dinafara spaţiului UE şi
echivalate în sistemul educaţional românesc prin CNRED.
-
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-
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Etapa 1
Candidaţii la admiterea pentru studii universitare de masterat se prezintă la BRI cu dosarul în
original şi o copie a dosarului, în vederea obţinerii Avizului pentru participarea la concursul de
admitere organizat de facultăţi (Anexa 1).
Etapa 2
Candidaţii care au aviz pozitiv după Etapa 1 se prezintă la comisiile de admitere din cadrul
facultăţilor care organizează concurs conform metodologiilor proprii de admitere şi concurează pe
aceleaşi locuri şi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
Etapa 3
Rezultatele sunt afişate de către comisiile de admitere la sediul facultăţilor.
Notă: Candidaţii la admitere care sunt condiţionaţi de echivalarea studiilor universitare în
sistemul educaţional românesc prin CNRED se prezintă la BRI cu cel puţin 30 de zile lucrătoare
înainte de perioada concursului de admitere, în vederea informării şi a depunerii actelor pentru
obţinerea Atestatului de Echivalare.
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Anexa 1
Nr

l

Către Comisia de Admitere,

Prin prezenta adeverim că
cu acte de studii eliberate în
concursul de admitere organizat de Facultatea de
Cluj-Napoca

‚

cetăţean din
şi-a exprimat dorinţa de a participa la
din cadrul Universităţii Tehnice din

în sesiunea de admitere

Menţionăm că dosarul candidatului este eligibil în vederea participării la concursul de admitere.
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la studii de masterat.

Director executiv BRI,
Ing. Amalia VERDE

Referent BRI
Ludmila Lutencu
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Rugam caformatul prezentei anexe sa nu fie modificata si sa se respecte forma fontului indicat iar scrierea sa fie fara diactitice.
Ulteťior transmiterii preientei liste si a dosarelor aferente, MECTS va emite Ordinul de ministru de inmatriculare la studii.
CB “cu bursa"
MGA “media de Ia concursul de admitere"
T taxa
FTB “cu scutire de taxa"
Specializarile se actualizeaza anual prin Hotarare de Guvern (HG) iar programele de studii pentru master si doctorat se acutalizeaza anual prin Ordin
al ministrului (OMECTS)
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LISTA CANDIDATILOR DE ORIGINE ETNICA ROMANA (REPUBLICA MOLDOVA, BALCANI Şl DIASPORA) Şl A CELOR DIN SPAŢIIJL EU,
ADMIŞI LA MASTERATÎN CADRUL
UNIVERSITATII TEHNICE DIN CLUJ NAPOCA
IN ANUL UNIVERSITAR 2013 2014
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