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PROCEDURĂ 

de organizare şi desfășurare a concursului de admitere  

a cetățenilor din state terțe UE la ciclurile de studii universitare de licență și master 

în cadrul Universității Politehnica Timişoara 

 

 

I.  Norme generale de organizare şi desfășurare a concursului 

  

Art. 1. Admiterea cetățenilor din state terțe UE la ciclurile de studii universitare de licență și 

master în Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) este organizată în conformitate cu 

următoarele reglementări: 

a. Legea 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

b. Legea nr. 288/2004 – privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

c. OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România; 

d. Ordinul MENCS nr. 6102/2016 – privind aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de 

doctorat, cu modificările și completările ulterioare; 

e. Ordinul MEN nr. 3236/ 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, cu modificările și completările ulterioare; 

f. Ordinul MEN nr. 3473/ 2017-  privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și 

școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018; 

g. Ordinul MEC nr. 4151/ 2020 - privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi 

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

h. Ordinul MEC nr. 5736/ 2020 – privind modificarea Metodologiei de primire la studii 

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

a. Ordinul nr. 3933/2017 privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de 

raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de 

studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat. 

b. Alte reglementări specifice. 

 

Art. 2. În UPT, școlarizarea cetățenilor din state terțe UE se realizează pe locuri de studii cu 

plata taxelor de școlarizare în valută. 

Înscrierea se face pe programele de studii prezentate în ANEXA 1  pentru ciclul de licență 

și ANEXA 2 pentru ciclul de master, perioadele fiind menționate în calendarul de admitere 

(ANEXA 3). 

 

Art. 3. La programele de studii în care procesul de învățământ se desfășoară în limba română, 

admiterea este condiționată de dobândirea cunoștințelor necesare de limba română. Pentru 

aceasta candidații se vor înscrie la anul pregătitor de limba română în cadrul instituțiilor de 

învățământ superior autorizate să organizeze anul pregătitor de limba română, conform 

prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limba română 

(ANEXA 4).  

 

Art. 4. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta atestatul de absolvire a anului pregătitor, la 

înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de 

persoane: 

a) care prezintă acte de studii românești (diplome) sau acte de studii, situații școlare 
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atestând cel puțin 4 ani de studii consecutivi urmați, în limba română, într-o unitate școlară 

din sistemul național din România; 

b) care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă certificate sau 

atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de 

referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din 

România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, de 

lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din 

străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român. 

 

Art. 5. La programele de studii în care procesul de învățământ se desfășoară în limbi străine, 

admiterea este condiționată de promovarea unui test de cunoștințe lingvistice susținut la nivel 

internațional, de tip TOEFL, Cambridge, IELTS sau echivalent. Alternativ, testul poate fi  

organizat de Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul UPT. Detalii suplimentare legate 

de această probă se vor comunica în momentul validării dosarului de înscriere de către 

comisia de concurs. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din țări unde limba 

oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile și care dovedesc, cu documente 

școlare, că au urmat cursurile în acea limbă. 

 

Admiterea la studii universitare de licență 

Art. 6. Cetățenii din state terțe UE pot participa la concursul de admitere la ciclurile de studii 

universitare de licență în cadrul Universității Politehnica Timișoara, dacă îndeplinesc, 

cumulativ, următoarele condiții: 

a. au documente care atestă cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene (pașaport 

valabil); 

b. sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei 

prevăzute în anexa nr. 1 la OMEN 3473/17.03.2017, actualizat (ANEXA 5). Pentru 

absolvenții anului școlar în curs vor fi acceptate doar adeverințe oficiale care țin loc de 

diplomă și care conțin rezultatele ce vor fi înscrise în viitoarea diplomă. 

 

Art. 7. Participarea candidaților la concursul de admitere este condiționată de înscrierea lor 

prealabilă la acest concurs.  

Înscrierea la concursul de admitere se poate realiza prin transmiterea dosarului de 

candidatură către Departamentul de Relații Internaționale al UPT (DRI), prin una din 

următoarele modalități:  

- online la incoming@upt.ro; 

- fizic la Departamentul de Relații Internaționale al UPT, birou 107, piața Victoriei, 

nr. 2, Timișoara; 

- prin poștă la adresa Universitatea Politehnica Timișoara, Departamentul de Relații 

Internaționale al UPT, birou 107, Piața Victoriei, nr. 2, Timișoara, 300006.  

 

Depunerea dosarului și ridicarea scrisorii de accept în original poate fi făcută și prin 

împuternicit cu condiția ca acesta să prezinte în original procura notarială prin care să fie 

împuternicit expres pentru realizarea acestor acțiuni.  

 

Art. 8. Dosarul de candidatură al cetățenilor din state terțe UE va conține următoarele 

elemente: 

a. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (ANEXA 6)- formular 

prevăzut în anexa nr. 2 la OMEN 3473/17.03.2017, actualizat, completată la toate 

rubricile, cu poză, datată și semnată; 

mailto:incoming@upt.ro
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b. Diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia  - copie și traducere legalizată (în 

română, engleză sau franceză), autentificată de către autoritățile de resort din țara 

emitentă; 

c. Adeverință care atestă promovarea examenului de bacalaureat - copie și traducere 

legalizată și autentificată, doar pentru absolvenții anului curent, în situația în care 

diploma nu a fost emisă; 

d. Foile matricole - copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

e. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență 

lingvistică, după caz; 

f. Certificatul de naștere - copie și traducere legalizată; 

g. Certificat de căsătorie, sau alt document care atestă schimbarea numelui - copie și 

traducere legalizată, dacă este cazul; 

h. Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate - copie; 

i. Pașaport - copie; 

j. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte 

afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

k. Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal (ANEXA 7). 

 

Candidații cu diplome eliberate în NIGERIA vor furniza și  o copie față-verso a cardului de 

rezultate NECO pentru certificatul școlar superior emis de NECO sau a cardului WAEC 

Scratch pentru certificatul școlar senior din Africa de Vest. 

 

Art. 9. Procedura de admitere aplicată candidaților se desfășoară astfel: 

- Dosarele complete și conforme, primite la DRI, vor fi validate și li se va aloca un 

număr de înregistrare. Acesta va fi folosit pentru identificare pe tot parcursul 

procesului de admitere. 

- Dosarele vor fi transmise către decanatele facultăților ce coordonează programele de 

studii pentru care au aplicat candidații, în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de 

admitere stabilite pentru programele în cauză, conform Anexei 8.  

- În urma analizei dosarelor, facultățile vor comunica către DRI lista candidaților 

acceptați și cea a candidaților respinși.  

- Responsabilul DRI va comunica fiecărui candidat rezultatul primit de la facultăți și va 

transmite către Ministerul Educației (ME) lista persoanelor propuse pentru eliberarea 

scrisorii de acceptare la studii. Lista transmisă conform machetei indicate va fi însoțită 

de o copie în format electronic a dosarului candidatului; 

- după analiza dosarelor, ME emite scrisorile de acceptare care vor fi transmise 

instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format 

fizic, cât și electronic; 

- Responsabilul DRI din cadrul UPT va transmite candidaților validați de ME scrisorile 

de acceptare la studii.  

 

Admiterea la studii universitare de master 

Art. 10. Cetățenii din state terțe UE pot participa la concursul de admitere la ciclul de studii 

universitare de master în cadrul Universității Politehnica Timișoara, dacă îndeplinesc, 

cumulativ, următoarele condiții: 

a. au documente care atestă cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene (pașaport 

valabil); 

b. sunt absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia. 



4 

 

 

Art. 11. Dosarul de candidatură al candidaților la programe de studii universitare de master va 

conține următoarele documente: 

a. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii - formular prevăzut în anexa 

nr. 2 la OMEN 3473/17.03.2017, actualizat, completată la toate rubricile, cu poză, 

datată și semnată (ANEXA 6); 

b. Diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia  - copie și traducere legalizată (în 

română, engleză sau franceză), autentificată de către autoritățile de resort din țara 

emitentă; 

c. Diplomă de licență sau echivalentul acesteia  - copie și traducere legalizată (în 

română, engleză sau franceză), autentificată de către autoritățile de resort din țara 

emitentă; 

d. Adeverință care atestă promovarea examenului de licență - copie și traducere 

legalizată și autentificată, doar pentru absolvenții anului curent, în situația în care 

diploma nu a fost emisă; 

e. Foile matricole/ suplimentele la diplomă - copii și traduceri legalizate, aferente 

studiilor efectuate; 

f. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență 

lingvistică, după caz; 

g. Certificatul de naștere - copie și traducere legalizată; 

h. Certificat de căsătorie, sau alt document care atestă schimbarea numelui - copie și 

traducere legalizată, dacă este cazul; 

i. Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate - copie; 

j. Pașaport - copie; 

k. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte 

afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

l. Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal (ANEXA 9). 

 

Candidații cu diplome eliberate în NIGERIA vor furniza și  o copie față-verso a cardului de 

rezultate NECO pentru certificatul școlar superior emis de NECO sau a cardului WAEC 

Scratch pentru certificatul școlar senior din Africa de Vest. 

 

Art. 12. Procedura de admitere aplicată candidaților este identică cu cea prezentată la 

articolele 7 și 9 pentru candidații la studii universitare de licență.  

 

Înmatricularea și gestionarea studenților  

 

Art. 13. Înmatricularea la studii universitare este condiționată de promovarea concursului de 

admitere, plata taxei de studii și de obținerea scrisorii de acceptare la studii eliberată de ME. 

Plata taxei de studii trebuie realizată în maxim 30 de zile de la transmiterea de către DRI, 

către candidat, a scrisorii de acceptare eliberată de ME.   

 

Art. 14. Înmatricularea cetățenilor străini se va realiza prin decizie a rectorului, conform 

calendarului stabilit de UPT, potrivit legislației în vigoare.  

 

Art. 15. La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele de studii și de identitate din 

dosarul de candidatură în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii, 3 fotografii 

color 3/4 cm și pașaportul cu viza valabilă în scop ”studii”. În cazuri excepționale, stabilite la 
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nivel național sau ca urmare a unor decizii la nivelul UPT, înmatricularea se poate realiza în 

baza documentelor autentificate transmise prin mijloace electronice, urmând ca originalele să 

fie depuse în condițiile prezenței fizice a candidatului pe teritoriul României.  

Documentele de studii originale emise în state care sunt părți ale Convenției privind Apostila 

de la Haga trebuie să fie vizate de autoritățile competente din țările emitente cu Apostila de la 

Haga. 

Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părți ale Convenției privind 

Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din țara 

emitentă și de ambasada/oficiul consular al României din țara respectivă. 

Dacă anterior înmatriculării, candidatul admis renunță expres și în scris la locul obținut, 

dosarul în format fizic îi va fi restituit în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără 

perceperea unor taxe suplimentare. 

 

Art. 16. La înmatriculare, UPT va înscrie în documentele școlare numele cetățenilor străini 

conform datelor din pașaport. Același nume va fi înscris și pe documentele eliberate la 

finalizarea studiilor (diplomă, suplimentul diplomei). 

 

Art. 17. Cuantumul taxelor de școlarizare pentru cetățenii străini din statele terțe este stabilit 

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

1/2010 (ANEXA 10). 

 

Art. 18. Înscrierea și înmatricularea studenților străini se realizează conform calendarului 

stabilit prin hotărârea Senatului UPT. După înmatriculare, cetățenii străini sunt înscriși în 

registrul matricol cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la 

specializarea/programul de studii la care au fost admiși. 

Conform prevederilor legale în vigoare UPT va încheia cu studenții înmatriculați contracte de 

studii. 

 

Art. 19. Cetățenii străini care dobândesc cetățenia română pot ocupa un loc de studii finanțat 

de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de senatul universității pentru 

cetățenii români, cu condiția promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal 

stabilită, conform reglementărilor proprii. 

Studenții, cetățeni străini care pe parcursul studiilor obțin un al statut decât de cetățean din 

state non UE (cum ar fi de exemplu: protecție subsidiară, refugiat etc.) vor informa în scris 

UPT – Departamentul Relații Internaționale și facultatea la care sunt înmatriculați în termen 

de 30 de zile de la data obținerii noului statut.  

 

Art. 20. Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituția de învățământ superior 

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

universitar respectiv. Orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din 

scrisoarea de acceptare inițială, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ 

implicate, prin emiterea de către ME a unei noi scrisori de acceptare. 

 

Art. 21. Cetățenii străini au următoarele obligații: 

a) să respecte Constituția României și legile statului român; 

b) să respecte regulamentul intern al UPT în care își desfășoară activitatea; 

c) să respecte prevederile prezentei metodologii. 
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Restituirea taxelor de școlarizare 

Art. 22 Taxele de școlarizare achitate de studenții internaționali din state terțe (non UE) se 

pot rambursa, în urma unei solicitări formulate în scris (prin completarea cererii din ANEXA 

11) de către titular (student),  în următoarele condiții: 

1. Studentul nu a obținut viza pentru studii din motive independente de UPT, dar a 

aplicat pentru obținerea vizei în cel mult 45 de zile de la primirea de către UPT a 

scrisorii de accept emisă de Ministerul Educației și transmiterea sa către student. În 

această situație studentul are obligația să solicite restituirea taxei în termen de maxim 

15 zile de la primirea refuzului de viză. Solicitarea studentului de rambursare a taxei 

va fi însoțită de următoarele documente: cererea (ANEXA 11) semnată și datată, 

scrisoarea de acceptare emisă de Ministerul Educației, dovada refuzului de acordare a 

vizei precum și o dovadă a datei de aplicare pentru viză, extras de cont, cu indicarea 

contului IBAN, codul SWIFT și a băncii unde se solicită restituirea. Odată cu 

solicitarea de restituire a taxei, studentul solicită și retragerea de la studii. 

2. Studentul solicită retragerea de la studii sau  studentului i s-a revocat/anulat/i-a încetat 

dreptul de ședere pe teritoriul României. În oricare dintre aceste situații rambursarea 

taxei se face doar pentru taxele achitate în avans, pentru semestre de studii la care 

studentul încă nu a participat, în condițiile art. 7(2) din anexa nr. 1 la Hotărârea 

Senatului UPT - HS nr. 120/2019. Solicitarea studentului de restituire a taxei va fi 

făcută de acesta în termen de 30 zile și va fi însoțită de următoarele documente: 

cererea (Anexa 11) semnată și datată, extras de cont cu indicarea contului IBAN, 

codului SWIFT și a băncii unde solicită restituirea, ordinul de exmatriculare sau 

dispoziția emisă de autoritatea competentă prin care studentului i s-a revocat/anulat/i-a 

încetat dreptul de ședere pe teritoriul României. 

3. Studentul invocă un caz de forță majoră (conflicte politice, urgențe medicale, etc.) ce 

împiedică înmatricularea lui în UPT deși a obținut viza de studiu, deplasarea lui în 

România devenind imposibilă. Aceste situații excepționale trebuie probate riguros de 

către solicitant, conform legislației aplicabile. Solicitarea studentului de restituire a 

taxei va fi făcută de acesta în termen de 30 zile de la obținerea vizei și va fi însoțită de 

următoarele documente: cererea (Anexa 11) semnată și datată, scrisoarea de acceptare 

emisă de Ministerul Educației, extras de cont cu indicarea contului IBAN, codului 

SWIFT și a băncii unde se solicită restituirea, dovada obținerii vizei, dovada existenței 

situației excepționale de care se prevalează studentul. 

În situațiile în care studentul nu respectă termenele de mai sus, taxele de școlarizare 

plătite de acesta sunt venituri proprii ale Universității Politehnica Timișoara și vor fi utilizate 

de aceasta conform prevederilor legale. Taxele de școlarizare pot fi rambursate numai în 

cazurile invocate la Art. 22 (punctele 1, 2 și 3). 

 

Art. 23 În procesul de verificare a cererilor, studentului îi pot fi solicitate 

clarificări/documente suplimentare.  

Asupra cererilor de restituire dispune Consiliul de Administrație care le aprobă sau 

dispune respingerea acestora. Rezultatul analizei se comunică petenților de către 

Departamentul Relații Internaționale, la nivelul acestui departament fiind inițiată și urmărită 

procedura de restituire. Direcția Financiar-Contabilă din cadrul UPT colaborează cu 

Departamentul Relații Internaționale în vederea restituirii taxelor în acord cu termenele 

stabilite prin prezenta procedură. 
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Art. 24. Dacă se aprobă cererea de restituire, din valoarea taxei de școlarizare vor fi scăzute 

comisioanele bancare și valoarea achitată de UPT Ministerului Educației (5% din taxă, 

conform art. 206, alin. 2 din legea nr. 1/2011).  

 

Dispoziții finale 

Art. 25. Prezenta procedură se aplică în Universitatea Politehnica Timișoara începând cu 

admiterea pentru anul universitar 2021 – 2022. 
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Anexa 1. Lista programelor de studii de licență scoase la concurs pentru anul 

universitar 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 
Facultatea 

Domeniul de 

studii 
Programul de studii 

Limba de 

predare 

1 AUTOMATICĂ ȘI 

CALCULATOARE 

Calculatoare și 

tehnologia 

informației 

Calculatoare Română 

Calculatoare  Engleză 

Ingineria 

sistemelor 

Automatică și informatică 

aplicată  

Română 

Informatică Informatică  Română 

 

2 ARHITECTURĂ ȘI 

URBANISM  

Arhitectură Arhitectură  Română 

Mobilier și amenajări 

interioare  

Română 

 

3 CHIMIE 

INDUSTRIALĂ ȘI 

INGINERIA 

MEDIULUI  

Inginerie 

chimică 

Chimia și ingineria 

substanțelor organice, 

petrochimie și carbochimie  

Română 

Ingineria substanțelor 

anorganice și protecția 

mediului  

Română 

Ingineria 

mediului 

Ingineria și protecția 

mediului în industrie  

Română 

Ingineria 

produselor 

alimentare 

Controlul și expertiza 

produselor alimentare  

Română 

 

4 CONSTRUCȚII  Inginerie civilă Amenajări și construcții 

hidrotehnice  

Română 

Căi ferate, drumuri și 

poduri  

Română 

Construcții civile, 

industriale și agricole  

Română 

Inginerie civilă  Engleză 

Inginerie civilă  Germană 

Construcții pentru sisteme 

de alimentări cu apă și 

canalizări 

Română 

Ingineria 

instalațiilor 

Instalații pentru construcții  Română 

Inginerie 

geodezică 

Măsurători terestre și 

cadastru  

Română 

 

5 ELECTROTEHNICĂ 

ȘI 

ELECTROENERGETI

CĂ  

Inginerie 

electrică 

Electrotehnică  Română 

Inginerie 

energetică 

Ingineria sistemelor 

electroenergetice  

Română 

 



2 

 

6 ELECTRONICĂ, 

TELECOMUNICAȚII 

ȘI TEHNOLOGII 

INFORMAȚIONALE 

Inginerie 

electronică,  

telecomunicații 

și tehnologii 

informaționale 

Electronică aplicată  Română 

Tehnologii și sisteme de 

telecomunicații  

Română 

Tehnologii și sisteme de 

telecomunicații  

Engleză 

 

7 INGINERIE 

HUNEDOARA  

Științe 

inginerești 

aplicate 

Informatică industrială Română 

Inginerie 

electrică 

Inginerie electrică şi 

calculatoare 

Română 

Ingineria 

autovehiculelor 

Autovehicule rutiere Română 

Ingineria 

mediului 

Ingineria valorificării 

deşeurilor 

Română 

Inginerie şi 

management 

Inginerie economică în 

industria chimică şi de 

materiale 

Română 

Inginerie economică în 

domeniul mecanic 

Română 

8 MANAGEMENT ÎN 

PRODUCȚIE ȘI 

TRANSPORTURI  

Inginerie şi 

management 

Inginerie economică în 

domeniul electric, 

electronic și energetic  

Română 

Inginerie economică în 

industria chimică și de 

materiale  

Română 

Inginerie economică în 

construcții  

Română 

Inginerie economică 

industrială  

Română 

Științe 

administrative 

Administrație publică  Română 

 

9 MECANICĂ 

  

Ingineria 

materialelor 

Știința materialelor  Română 

Inginerie 

industrială 

Ingineria sudării  Română 

Tehnologia construcțiilor 

de mașini  

Română 

Inginerie 

mecanică 

Inginerie mecanică  Română 

Mașini și instalații pentru 

agricultură și industrie 

alimentară 

Română 

Mașini și sisteme 

hidraulice și pneumatice 

Română 

Sisteme și echipamente 

termice  

Română 

Vehicule pentru 

transportul feroviar  

Română 

Științe Inginerie medicală  Română 
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inginerești 

aplicate 

Ingineria 

transporturilor 

Ingineria transporturilor și  

a  traficului 

Română 

Ingineria 

autovehiculelor 

Autovehicule rutiere  Română 

Mecatronică și 

robotică 

Mecatronică  Română 

  Robotică  Română 

 

10 ŞTIINȚE ALE 

COMUNICĂRII 

Științe ale 

comunicării 

Comunicare și relații 

publice  

Română,

Engleză 

Limbi moderne 

aplicate 

Traducere și interpretare  Engleză, 

Franceză/ 

Germană 
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Anexa 2. Lista programelor de studii de master scoase la concurs pentru anul 

universitar 2021-2022 

 

Nr.

crt. 
Facultatea 

Domeniul de 

studii universitare 

de masterat 

Programul de studii universitare de 

masterat 

Limba 

de 

predare 

1 
Arhitectură şi 

Urbanism 
Arhitectură 

Restaurare și regenerare patrimonială  Română 

Urbanism şi amenajarea teritoriului Română 

Tendințe, materiale și tehnologii noi în 

arhitectura de interior 
Română 

  

2 
Automatică şi 

Calculatoare 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Cloud Computing and Internet of Things 

(Procesare cloud și internetul lucrurilor)  
Engleză 

Information Technology (Tehnologia 

informației)  
Engleză 

Machine Learning (Învățare Automată)  Engleză 

Software Engineering (Inginerie 

software)  
Engleză 

Ingineria 

sistemelor 

Automotive Embedded Sofware 

(Sisteme încorporate pentru domeniul 

auto)  

Engleză 

Ingineria sistemelor automate Română 

Sisteme informatice aplicate în producţie 

şi servicii 
Română 

Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii Română 

Securitatea informațiilor și a sistemelor 

cibernetice 
Română 

Informatică Tehnologii informatice Română 

  

3 

Chimie 

Industrială şi 

Ingineria 

Mediului 

Inginerie chimică 

Produse de sinteză organică fină, 

semisinteză și naturale/Controlul și 

avizarea produselor alimentare 

Română 

Ingineria mediului 

Ingineria şi managementul mediului în 

industrie/Ingineria compușilor 

anorganici și protecția mediului 

Română 

Științe inginerești 

aplicate 
Tehnici poligrafice Română 

  

4 Construcţii 
Inginerie civilă şi 

instalaţii 

Dezvoltare durabilă: auditul energetic și 

securitate la incendiu a cladirilor 
Română 

Infrastructuri pentru transporturi Română 

Optimizarea exploatării sistemelor de 

inginerie sanitară şi protecţia mediului 
Română 

Optimizarea sistemelor hidrotehnice Română 
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Proiectarea avansată a structurilor 

metalice compozite /Advanced Design of 

Steel and Compozite Structures  

Engleză 

Reabilitarea construcţiilor Română 

Optimizarea şi modernizarea sistemelor 

de instalaţii 
Română 

Inginerie geodezică Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile Română 

  

5 

Electronică, 

Telecomunicații 

și Tehnologii 

Informaționale 

Inginerie 

electronică, 

telecomunicații și 

tehnologii 

informaționale 

Electronica sistemelor inteligente Română 

Electronică biomedicală  Română 

Ingineria reţelelor de telecomunicaţii  Română 

Communication networks engineering 

(Ingineria retelelor de comunicatii) 
Engleză 

Tehnologii multimedia Română 

Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru 

eActivităţi 
Română 

Ingineria datelor Română 

  

6 
Electrotehnică şi 

Electroenergetică 

Inginerie electrică Electrotehnică şi electronică de putere Română 

Inginerie 

energetică 
Conducerea sistemelor electroenergetice Română 

  

7 
Inginerie din 

Hunedoara 

Inginerie electrică 

Sisteme avansate de utilizare industrială 

a energiei  electrice 
Română 

Tehnici informatice în ingineria electrică Română 

Ingineria 

materialelor 

Materiale şi tehnologii avansate pentru 

industria autovehiculelor 
Română 

Inginerie şi 

management 

Ingineria şi managementul dezvoltării 

durabile în industria de materiale 
Română 

Ingineria şi managementul sistemelor 

mecanice 
Română 

  

8 

Management în 

Producţie şi 

Transporturi 

Inginerie şi 

management 

Ingineria şi managementul 

competitivităţii 
Română 

Ingineria şi managementul sistemelor 

logistice 
Română 

Management antreprenorial în 

administrarea afacerilor  
Română 

Quality and Competitiveness 

Engineering and Management (Ingineria 

şi managementul calității și 

competitivităţii)  

Engleză 

Științe 

Administrative 
Managementul organizațiilor publice Română 
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9 Mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor 

Ingineria sistemelor de propulsie pentru 

autovehicule 
Română 

Inginerie 

industrială 

Ingineria produselor din materiale 

polimerice și compozite 
Română 

Procedee productive de sudare în mediu 

de gaze  protectoare 
Română 

Ingineria 

materialelor 
Materiale şi tehnologii avansate Română 

Inginerie mecanică 

Inginerie mecanică avansată Română 

Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi 

securitate în muncă 
Română 

Managementul calităţii proceselor 

tehnologice 
Română 

Sisteme feroviare moderne Română 

Sisteme integrate pentru fabricaţia 

agroalimentară 
Română 

Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor 

hidromecanice 
Română 

Ingineria 

transporturilor 
Tehnici avansate în transportul rutier Română 

Ştiinţe inginereşti 

aplicate 

Implanturi, proteze şi evaluare 

biomecanică  
Română 

Mecatronică şi 

robotică 

Ergoinginerie în mecatronică Română 

Ingineria calităţii în mecatronică şi 

robotică 
Română 

Sisteme robotice cu inteligenţă artificială Română 

  

10 
Ştiinţe ale 

Comunicării 

 Ştiinţe ale 

Comunicării 

Comunicare, relaţii publice şi media 

digitală 
Română 

Comunicare în afaceri Română 

  

11 Matematică 
Ştiinţe inginereşti 

aplicate 

Metode şi tehnici statistice în sănătate şi 

în cercetarea clinică 
Română 

    



1 

 

    

Anexa 3. Calendar admitere 2021-2022 

 

Sesiunea I 

19 aprilie 2021 – 19 iulie 2021, ora 16.00 (ora RO): transmitere dosar online sau prin poștă 

către DRI  

9 aprilie 2021 – 19 iulie 2021, ora 16.00 (ora RO): luni-joi: 10.00 – 16.00, vineri 10.00 – 

13.00 

27 septembrie – 29 octombrie 2021: Înmatriculare în UPT 

Sesiunea II 

23 august 2021 – 10 septembrie 2021, ora 16.00 (ora RO): transmitere dosare online sau prin 

poștă către DRI  

23 august 2021 – 10 septembrie 2021, (ora RO): luni-joi: 10.00 – 16.00, vineri 10.00 – 13.00 

27 septembrie – 10 decembrie 2021: Înmatriculare în UPT 

 

 

 



1 

 

Anexa 4. Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor de 

limbă română, pentru cetățenii străini 

 

Nr. 

crt. 

Universitatea Domeniile fundamentale Numărul maxim 

de studenţi care 

pot fi şcolarizaţi 

 

 1 

Universitatea 

Politehnica din 

Bucureşti 

1. Matematică şi ştiinţele naturii 

2. Ştiinţe inginereşti 

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale 

4. Ştiinţe sociale 

5. Ştiinţe umaniste şi arte 

80 

 

2 

Universitatea Tehnică 

de Construcţii din 

Bucureşti  

1. Matematică şi ştiinţele naturii 

2. Ştiinţe inginereşti 

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale 

4. Ştiinţe sociale 

5. Ştiinţe umaniste şi arte 

100 

3  

 Universitatea 

din Bucureşti  

 

1. Matematică şi ştiinţele naturii 

2. Ştiinţe inginereşti 

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale 

4. Ştiinţe sociale 

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 

300 

4 Academia de Studii 

Economice din 

Bucureşti 

1. Ştiinţe sociale  

2. Ştiinţe biologice şi biomedicale 

3. Ştiinţe inginereşti  

75 

5 Universitatea"1 

Decembrie1918" din 

Alba Iulia 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

3. Ştiinţe inginereşti  

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 

60 

6 Universitatea"Aurel 

Vlaicu" din Arad 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe sociale 

4. Ştiinţe umaniste şi arte  

5.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 

50 

7 Universitatea"Vasile 

Alecsandri" din Bacău 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 

50 

8 Universitatea"Transilva

nia" din Braşov 

1. Matematică şi ştiinţele naturii   

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 

60 

9 Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

50 
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3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

10 Universitatea"Babeş-

Bolyai" din Cluj-

Napoca 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale 

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice  

200 

11 Universitatea"Ovidius" 

din Constanţa 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 

90 

12 Universitatea din 

Craiova 

1. Matematică şi ştiinţele naturii   

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale   

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 

150 

13 Universitatea"Dunărea 

de Jos" din Galaţi 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe sociale  

4. Ştiinţe umaniste şi arte  

5. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

6. Ştiinţa sportului şi educaţiei 

fizice 

150 

14 Universitatea"Alexandr

u Ioan Cuza" din Iaşi 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice  

90 

15 Universitatea din 

Oradea 

1. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

2. Ştiinţe sociale  

3. Ştiinţe umaniste şi arte  

4. Ştiinţe inginereşti  

50 

16 Universitatea din 

Petroşani 

1. Ştiinţe inginereşti  

2. Ştiinţe sociale  

25 

17 Universitatea din Piteşti 1. Ştiinţe inginereşti  

2. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

3. Ştiinţe sociale  

4. Ştiinţe umaniste şi arte  

150 

18 Universitatea"Petrol-

Gaze" din Ploieşti 

1. Ştiinţe inginereşti  

2. Ştiinţe sociale  

3. Ştiinţe umaniste şi arte 

75 

19 Universitatea"Lucian 

Blaga"din Sibiu 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

60 
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20 Universitatea"Ştefan cel 

Mare" din Suceava 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice  

50 

21 Universitatea"Valahia" 

din Târgovişte 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe sociale  

4. Ştiinţe umaniste şi arte  

5.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice  

50 

22 Universitatea de 

Medicină, Farmacie, 

Ştiinţe şi Tehnologie 

"George Emil Palade" 

din Târgu Mureş 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

50 

23 Universitatea de Vest 

din Timişoara 

 1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice  

150 

24 Universitatea Creştină 

"Dimitrie Cantemir" din 

Bucureşti 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe inginereşti  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

4. Ştiinţe sociale  

5. Ştiinţe umaniste şi arte  

6.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice  

100 

25 Universitatea "Titu 

Maiorescu" din 

Bucureşti 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe sociale  

3. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

100 

26 Universitatea Româno- 

Americană din 

Bucureşti 

1. Ştiinţe inginereşti  

2. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

3. Ştiinţe sociale 

50 

27 Universitatea"Spiru 

Haret" din Bucureşti 

1. Matematică şi ştiinţele naturii  

2. Ştiinţe biologice şi biomedicale  

3. Ştiinţe sociale  

4. Ştiinţe umaniste şi arte  

5.Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 

50 
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Anexa 5. Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educației pentru 

înscrierea cetățenilor străini la studii universitare de licență anexa nr. 1 la OMEN 

3473/17.03.2017 

 

Țara  Diploma 

Afganistan  
Baccalaureat Certificate/12 Grade Graduation 

Certificate  

Albania  Deftese Pjekurie (Maturity Certificate)  

Algeria 

Diplôme de Bachelier de l'enseignement secondaire 

general 

+ Releve de notes du baccalaureat  

Republica Africa de Sud  National Senior Certificate  

Angola  
Pre Certificado de Ensino Medio / Certificado de 

Estudios -Universitarios / Habilitaçoes  

Argentina  Bachiller/Bachillerato  

Armenia 

From 2018: Atestat mijnakarg (lriv) andhanur krtutyan 

Before 2018: Attestat/Certificate of maturity 

"Hasunutian 

Vkaiakan"/ Atestat midzinakarg krtoitjan  

Arabia Saudită 
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/Reifeprüfungszeugnis/Reife-und 

Diplomprufungszeugnis  

Azerbaijan  
Orta Tahsil Haqquinda Attestat / Orta mekteb attestati / 

Svidetel’stvo/o Srednem Obrazovanii  

Bahamas  Bahamas General Certificate of Education  

Bahrain  Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate)  

Bacalaureat European  
Diplôme du Baccalauréat Europeen/Europeisk 

Baccalaureat Diploma  

Bacalaureat Internațional  International Baccalaureate Diploma  

Bangladesh  Higher Secondary School Certificate/ Intermediate  

Belarus  
Atestat ab agul’naj sjarednjaj adukatsyi / Attestat o 

(Obschem) Srednem Obrazovanii  

Belgia 

Diploma van secundair onderwijs/ Certificat 

d'Enseignement Secondaire Supérieur 

(C.E.S.S.)/Abschlusszeugnis der Oberstufe des 

Sekundarunterrichts (allgemein bildender und 

künstlerischer Sekundarunterricht)  

Benin 
Diplôme de Bachelier de l' Enseignement Moyen 

Général (1984-1991)/ Diplôme de Bachellier de l' 
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Enseignement de Second Degré (1991-)/ Baccalauréat 

de l'Enseignement 

Secondaire + relevé des notes Releve des notes  

Bhutan  
Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class 

XII)/Indian School Certificate examination  

Bolivia  Diploma Bachiller en Humanidades  

Bosnia și Herțegovina 

Diploma o polozenom zavrsnom ispitu / Diploma o 

Zavrsenoj Srednjoj Skoli / Matura / Svjedodžba o 

Zavrženoj 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 Médio / Certificado de Conclusao 

do Ensino Medio Supletivo / Certificado de Conclusao 

de Segundo Grau  

Brunei Darussalam 

Brunei Cambridge Advanced Level Certificate of 

Education / Brunei Matriculation Examination 

Certificate 

Bulgaria  Diploma za Sredno Obrazovanie  

Burkina Faso  
Diplôme de Bachiller / Baccalauréat de l`Enseignement 

du Second Degré + Relevé des notes  

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

Examination (Matriculation)  

Burundi 
Diplôme d’Etat / Diplôme des Humanités Générales 

/Certificat Homologue des Humanités Complètes  

Cambogia 

Certificate of Upper Secondary Education /Senior High 

School Certificate /Attestation de Fin d'Etudes 

Secondaires de l'Enseignement General  

Camerun - Sistem britanic  
Cameroon GCE Ordinary Level Examinations + 

Cameroon GCE Advanced Level Examinations  

Camerun - Sistem francez 

Baccalaureat de l`Enseignement Secondaire/ 

Baccalauréat Technique, Brevet de Technicien 

l’Enseignement Secondaire  

Canada, Alberta  
Alberta High School Diploma/Advanced High School 

Diploma/General High School Diploma 

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 /Diplôme 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 
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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  
Diplôme d’Etudes Collégiales / Diploma of Collegial 

Studies  

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 / Certificado de 

Habilitaçoes Literarias 

Caraibe (Anguila/Antigua și 

Barbuda / 

Barbados/Belize/ Insulele Virgine 

Britanice/ Insulele Cayman / 

Dominica/Granada/Guiana/Jamaica/ 

Montserrat/St Kitts & St Nevis/ 

St Lucia / St Vicent & Grenadines / 

Trinidad &Tobago/Turks & 

Insulele 

Caicos) 

Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + 

Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE) – 

 

Cehia 

Vysvédceni o maturitni zkoušce obținută la un 

Gimnazium/ Vysvedceni o maturitni zkoušce (educație 

generală) de la Stredni odborna skola / Maturitn 

zkouška  

Chile 

Licencia de Educacion media /Licencia de Enseñanza 

Media Humanístico/ Científica/ Técnico-Profesional or 

Artistica 

China  Senior Secondary School Examination  

Ciad  
Baccalauréat/ Diplôme de Bachelier de l'Enseignement 

de Second Degré + Releve des notes  

Cipru  Lise Diplomasi / Apolytirion 

Columbia  
Diploma de Bachiller Academico /Comercial / Técnico 

+certificado notas  

Comore  
Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré + 

Releve des notes  

Congo (Brazzaville) 
Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré 

(Enseignement Général) + Releve des notes  

Congo (Zair) 
Diplôme d'Etat d'Etudes secondaires du Cycle long/ 

Baccalauréat + Releve des notes 

Coasta de Fildeș 

Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second 

Degré /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 Conclusión de Estudios de 
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Educación Diversificada/Bachiller Educación Media + 

certificado notas  

Croația 

Svjedodžba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) 

o maturi / Maturatna svjedodzba / Svjedodzba o 

zavrsenom srednjem obrazovanju  

Cuba 

Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras /Título de 

Bachiller (nivel medio superior de la Education 

General) - Certificado de Estudios 

Secundarias/Terminados  

Danemarca 

Højere Handelseksamen (HHX) / Højere Teknisk 

Eksamen (HTX) /Bevis for Højere 

Forberedelseseksamen (HF) / Studentereksamensbevis 

(STX) 

Djibouti  
Baccalaureat de l’Enseignement Secondaire + Releve 

des notes  

Republica Dominicană 

Diploma de Bachiller / Diploma de Conclusion de la 

Educacion Media / Certificacion (Pruebas Nacionales 

de Conclusion de la Educación Media)  

East Timor  Diplomas do Ensino Secundário  

Ecuador  
Título de Bachiller Unico Integral / Diploma Bachiller 

en Arte/Ciencias /Técnico 

Egipt  
Thanaweya Am'ma (General Secondary Education 

Certificate)  

Republica Elenă  Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) 

El Salvador  Diploma Bachiller General  

Confederația Elvețiană 
Certificat de Maturité / Maturity Certificate/ 

Maturitätszeugnis/ Maturitatsausweis / Baccalauréat 

Emiratele Arabe Unite  
General Secondary Education Certificate (Shahadat Al 

Tawjihiya) 

Eritreea  
Eritrean Secondary Education Certificate Examination 

(ESECE) 

Estonia  Gümnaasiumi lõputunnistus + Riigieksamitunnistus 

Eswatini (fost Swaziland)  
Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A 

level 

Etiopia 

Ethiopian General Secondary Education Certificate 

(junior secondary education) + Ethiopian Higher 

Education Entrance Examination Certificate  

Insulele Feroe 

Gymnasialt miðnámsprógv/ Studentereksamen/ Højere 

handelseksamen (HHX)/ Højere teknisk eksamen 

(HTX)/ Højere forberedelseseksamen (HF)/ Højere 

eksamen inden for fiskeri (HTX) 

Republica Insulelor Fiji 

Fiji School Leaving Certificate Examination / New 

Zeeland School Certificate/ Fiji Seventh Form 

Examination Certificate  

Filipine  High School Diploma  

Finlanda  Ylioppilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg) 

Franța  

Diplôme de baccalauréat général, Diplôme de 

baccalauréat technologique/Diplôme de Baccalauréat 

Professionnel/Diplôme de Baccalauréat de 
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l'Enseignement du Second Degré 

Gabon  Baccalauréat + Relevé 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 Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) 

Ghana 
West African Senior Secondary School Certificate 

(WASSSCE)  

Grecia  Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) 

Guadalupe  Baccalauréat Deuxième Partie 

Guatemala  Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras 

Guineea (Conakry)  
Baccalauréat Unique/ Baccalauréat 2eme Partie + 

Relevé de notes  

Guineea Bissau  Certificado de Conslusao do Ensino Secundario  

Haiti 

Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques 

(Première + Deuxième Partie) /Diplôme d'Etudes 

Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système 

traditionnel) / Baccalauréat/Diplôme d'Enseignement 

Secondaire (système réformé)  

Honduras  
Bachillerato /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 / 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 Secondary Education 

Certificate/Vocational Secondary Education Certificate 

(exclusiv, pentru domeniul tehnic)  

Irak 

Secondary School Certificate (Baccalauréat 

examination) / Certificate (Baccalauréat examination) / 

Preparatory Baccalauréat / Sixth Form Baccalauréat 

(Adadiyah) - 

Iran  

Diplom-e-Motevasete (High School Diploma) + 

Peeshdaneshgahe (Pre-University year) pentru 

promoțiile anterioare anului 2020 
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Irlanda  Leaving Certificate (Ardteistmeireacht)  

Islanda  Stúdentspróf (Matriculation Examination) 

Israel  
Israil Te’udat Bagrut / 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) 

Kazahstan  Attestat (Certificate of Secondary Education)  

Kenya  Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) 

Kosovo 

Diploma de finalizare a studiilor liceale 

(Matura/Diploma për kryerjen e shkollës së mesme te 

pergjithsme – gjimnazin) + Testi i Maturës Shtetërore 

Kuweit 
Shahadat Al-Thanawiya-Al-A'ama (General Secondary 

School Certificate) 

Kyrgystan  Attestat (Certificate of Secondary Education) 

Laos  
Baccalauréat de l’Énseignement General + Releve des 

notes  

Lesotho  Cambridge Overseas School Certificate  

Letonia  
Atestäts par visparejo videjo izglitibu (Certificate of 

Secondary Education) 

Liban 

Baccalauréat général (Libanais), /Baccalauréat 

Technique, pentru continuarea studiilor în același 

domeniu  

Liberia 

Senior School Certificate (SSC) / Senior High School 

Certificate (SHSC) eliberate de West African 

Examination Council  

Libia  General Secondary Certificate 

Liechtenstein  Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums 

Lituania  Brandos atestatas (Maturita-certificate) 

Luxemburg  
Diplôme/Certificat de Fin d'Etudes secondaires 

/Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires Techniques  

Macedonia de Nord  
Svidetelstvo za zavreno sredno obrazovanie 

(Secondary School Leaving Certificate)  

Madagascar  
Baccalauréat de l'Enseignement secondaire + Relevé 

des notes 

Malawi  Malawi School Certificate of Education 

Malaezia  
Sijil Pelajaran Malaysia + Sijil Tinggi Persekolahan 

Malaysia/Matriculation Certificate 

Mali  Baccalaureat Malien – 2eme Partie + Relevé des notes 

Malta  Matriculation Certificate  

Maroc  
Attestation/Diplome du Baccalauréat + Relevé des 

notes – 

Mauritania  
Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré + 

Relevé des notes 

Mauritius 

School Certificate / General Certificate of Education 

Ordinary Level + Higher School Certificate / General 

Certificate of Education Advanced Level 
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Mexic  Diploma de Bachiller General  

Republica Moldova  Diploma de bacalaureat cu Tabelul de note generale 

Monaco  
Baccalauréat de ľEnseignement Général + Releve des 

notes 

Mongolia  Gerchilgee Certificate of Secondary Education 

Mozambic  Certificado de Habilitaçoes Literarias 

Muntenegru 

Diploma o Završenoj Srednjoj Školi/Diploma o 

polozhenom zavrshnom ispitu (Secondary Schoool 

Leaving Certificate)  

Namibia 

Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and 

Ordinary level) / Higher International Secondary 

Certificate of Education (Higher and Ordinary level)  

Nepal  
School Leaving Certificate + Higher Secondary 

Certificate 

Noua Zeelandă 

National Certificate of Educational Achievement Level 

3 / University Entrance, Bursaries and Scholarships 

Examination / Sixth Form Certificate 

Nicaragua  Bachillerato en Ciencias y Letras + Certificado notas 

Niger  
Diplôme de Bachelier de l'Enseignement du Second 

Degré Baccalauréat + Releve des notes  

Nigeria 

Senior School Certificate / West African Senior School 

/NECO Senior School Certificate + codul PIN, prin 

prezentarea copiilor față verso ale NECO Results 

Card/WAEC Scratch Card 

Norvegia  
Vitnemål videregående opplæring (generell 

studiekompetanse) Eksamenskarakter  

Olanda  Diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

Oman  
Thanawiya Amma (General Certificate/ General 

Education Diploma)  

Pakistan 
Intermediate / Higher Secondary School Certificate 

(recunoscute de Inter Board Committee of Chairmen) 

Palestina 

Al-Tawjihi / Al-Injaz (General Secondary Education 

Certificate) eliberat conform curriculum-ului egiptean 

sau iordanian  

Panama  Diploma Bachiller + certificado notas 

Papua Noua Guinee  Higher School Certificate 

Paraguay  Diploma Bachiller + certificado notas 

Scoția 
Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish 

Qualifications Certificate  

Rwanda 

Rwanda Advanced Certificate of Education /Diplôme 

de Fin d'Etudes secondaires /Certificat du Cycle 

Supérieur de 

l'Enseignement Secondaire / Diplôme d’Humanités 

Générales/ Advanced General Certificate of Secondary 

Education (eliberat de Rwanda Education Board) + 

Relevé 

des notes  

Samoa  
Pacific Senior Secondary Certificate / Western Samoa 

School Certificate 
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San Marino  Diploma di maturita 

Senegal 

Diplôme de Baccalauréat /Diplôme de Baccalauréat de 

l'Enseignement Secondaire/ Diplôme de Bachelier de 

l'Enseignement de Second Degré + Relevé des notes – 

Serbia 

Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu / 

Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o 

Završenoj Srednjoj Školi 

Seychelles  
General Certificate of Secondary Education / 

Cambridge Overseas Higher School Certificate 

Sierra Leone 
West African Senior School Certificate Examination 

/General Certificate of Education (GCE) 

Singapore 

Cambridge General Certificate of Education Ordinary 

+ Cambridge General Certificate of Education 

Advanced Level 

Siria 
Al Shahâda Al Thânawiyya al-Imma (General 

Secondary Education Certificate)/Baccalaureat  

Slovacia  Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium) 

Slovenia  Spricevalo o splosni maturi (Splosna Matura) 

Solomon Island  
Pacific Senior Secondary Certificate / 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, calificación 

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) / High School Equivalency 

Diploma + Scholastic Aptitude Test (SAT) / Advanced 

Placement Test (APT) /American College Testing 

(ACT)  

Sudan  
Sudanese School Certificate/ Sudanese Secondary 

School Certificate/Higher Secondary School Certificate  

Suedia 
Examensbevis Högskoleförberedande examen 

/Slutbetyg Fran Gymnasieskola  

Surinam  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

Școli internaționale 

Diplome de studii liceale emise de instituții de 

învățământ particulare care desfășoară activităţi de 

învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional 

din altă ţară decât cel al țării în care funcționează 

instituția respectivă și sunt emise conform sistemului 

educațional adoptat. Condiție cumulative pentru școlile 

internaționale ce își desfășoară activitatea în România: 

înregistrarea în Registrul ARACIP, 

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

Thailanda 
Certificate of Secondary Education/Certificate of 

Completion grade 12 /Matayom VI / Maw 6  

Tanzania 

Certificate of Secondary Education and Advanced 

Certificate of Secondary Education (ACSE) /National 

Form VI Examination Certificate / General Certificate 

of Secondary Education (O level) + National Form VI 

Examination Certificate / Advanced Certificate of 

Secondary Education  

Timorul de Est  Diplomas do Ensino Secundário 

Togo 

Diplome de Bachelier de l’Enseignement du 

TroisièmeDegré/ Baccalaureat de l'Enseignement du 

Troisième Degré + Releve des notes  

Tonga  
Tonga National Form Seven Certificate + Pacific 

Senior Certificate 

Tunisia 
Baccalauréat / Diplôme de Bachilier de l`Enseignement 

secondaire + Relevé des notes  

Turcia 

Lise Diplomasi – acces general / Teknik Lisesi 

Diplomasi– acces exclusiv la domeniile tehnice 

/Associate degree –acces exclusiv în același domeniu 

Turkmenistan  
Attestat / 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 Érrettségi Bizonyitvány 

Uruguay  
Bachillerato Oficial / Bachillerato Tecnico + 

Certificado de estudios  

Uzbekistan  
Attestat o srednem obrazovanii / Orta malumot 

togrisida shahodatnoma  

Vanuatu  Pacific Senior Secondary Certificate 

Vatican  Testimonio Maturitatis 

Venezuela 

Título de Educación Media General /Título de 

Educación Media Técnica/ Titulo de Bachiller + 

Certificado notas 

Vietnam 

Bang Tót Nghiep Phó Thông (Certificate of Secondary 

School Graduation) / Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat 

II) 

Yemen  
Al Thanawiya(General Secondary Education 

Certificate) 

Zambia 
Zambian School Certificate / 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)  

 



ANEXA 2 

NOTE:  Toate rubricile sunt obligatorii; cererea trebuie completată în 2 exemplare și însoțită de documentele menționate în 

Secțiunea V. All the fields are mandatory, must be completed in 2 copies and have to be accompanied by the documents 

mentioned in Section V,  orelse your request will not be processed. Tous les champs sont obligatoires, doivent être complétés en 2 

exemplaires et doivent être accompagnés par les documents mentionnés à la Section V, sinon votre sollicitation ne sera pas 

analysée. 

 

         Nr. Ref…………….. 

MINISTERUL EDUCATIEI  
MINISTRY OF EDUCATION  

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION  

 

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENE 

GENERAL DIRECTION FOR INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN AFFAIRS 

DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES 
 

28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street,010168 Bucharest 
Tel. (+4021) 4056200; 4056300 
 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII 
APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES 

DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES 
( Se completeaza cu majuscule/ to be filled in with capital letters/ à completer en majuscules) 

 

 
1. NUMELE_______________________________________________PRENUMELE__________________________________________________________ 
(SURNAME/NOMS)                                                                                                                    (GIVEN NAMES/PRENOMS) 

 

 
2. NUMELE PURTATE ANTERIOR__________________________________________________________________________________________________ 
(PREVIOUS SURNAMES/ NOMS ANTERIEURS) 

 

 
3. LOCUL ȘI DATA NAȘTERII  Țara__________________________Localitatea_______________________Data                                                                      
(DATE AND PLACE OF BIRTH/                  (COUNTRY/PAYS)                                            (PLACE/LIEU)                                               (DATE/DATE)                  Z        Z         L         L        A        A         A        A 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE                                                            ( D       D        M        M       Y        Y         Y        Y ) 

 
 

4. PRENUMELE PĂRINȚILOR______________________________________________________________________________________________________ 
(PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS) 

 

5. SEXUL (SEX/SEXE) :                      M                                     F  
 

 

6. STAREA CIVILĂ :                                    CĂSĂTORIT(Ă)                   NECĂSĂTORIT(Ă)                       DIVORȚAT (Ă)                    VĂDUV(Ă) 
      (CIVIL STATUS/ETAT CIVIL)                            (MARRIED/MARIE)                          (SINGLE/CELIBATAIRE)                              (DIVORCED/DIVORCE)                     (WIDOWER)/VEUV(VEUFE)) 

 

 
7. CETĂȚENIA (CETĂȚENIILE) ACTUALE_________________________________CETĂȚENII ANTERIOARE__________________________________ 
(ACTUAL CITIZENSHIP(S)NATIONALITE(S) ACTUELE(S))                                                                                   (PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES) 

 

 

8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE :            TIPUL______________________________SERIE_________________________ NR._______________________ 
(TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT DE VOYAGE)   (TYPE/TYPE)                                                                        (SERIE/SERIE)                                                         (NO/NO) 

 
 

ELIBERAT DE ȚARA:__________________________ LA DATA                                                                                      VALABILITATE_________________ 
(COUNTRY ISSUED BY/ EMIS PAR PAYS)                                                (DATE OF ISSUE/A)        Z         Z         L         L        A        A         A        A            (VALADITY/EXPIRANT LE) 

 

 

9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : ȚARA _______________________________ LOCALITATEA_________________________________________ 
(PERMANENT RESICENCE/DOMICILE             (COUNTRY/PAYS)                                                                   (PLACE/LOCALITE) 

PERMANENT ACTUEL) 

 

 

10. PROFESIA________________________________________________LOCUL DE MUNCĂ____________________________________________________ 
(PROFESSION/PROFESSION)                                                                                                     (WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL) 

 

 

11. ADRESA COMPLETĂ UNDE POATE FI TRIMISĂ SCRISOAREA DE ACCEPTARE  
(THE  COMPLETE ADDRESS WHERE THE LETTER OF ACCEPTANCE CAN BE SENT TO YOU / L`ADRESSE COMPLÈTE OÙ ON PEUT ENVOYER LA LETTRE D`ACCEPTATION)  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
12. EMAIL/ COURRIEL: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
13. MOTIVAȚIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR)   

 STUDII (STUDIES / ÉTUDES) 

 

 

  

    

       

        

 



I. Previous education / Études précédentes (Fill in all columns which are applicable to you/ Remplez toutes les 

colomnes qui vous concernent) 

Certificate issued/ 

Certificat reçu 

Country/ 

Pays 

Name of School/ Nom du Lycée/université   Year of admission/ Year 

of graduation 

Année d̕admission/Année 

d̕obtention du diplôme 

    

    

    

 

II. Studies applied for in Romania / Option d’études en Roumanie 

Studies applied in 

Romania 

 

Option d’études en 

Roumanie 

Branch 

/Speciality 

 

Domaine 

/Spécialité 

High School/ 

University 

 

Lycée / Université 

Language of 

instruction 

 

Langue 

d’enseignement 

I apply for the Romanian 

language course (For YES you 

have to mention the University) 

 

Je désire suivre le cours 

préparatoire de langue 

Roumaine (Pour OUI il faut 

mentionner l’Université) 

YES / OUI NO / NON 

Secondary, in the grade 

Pré-universitaire, classe 

     

Undergraduate 

Universitaire 

     

Master 

 

     

Postgraduate medical 

education/ 

Etudes médicales 

posuniversitaires 

     

Ph.D. 

Doctorat 

     

 

III. Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor) 

                       Langues connues (rempli: excellent, bonne, faible) 

Language 

Langue 

Writing 

Écrit 

Speaking 

Parlée 

Institution that issued the certificate 

Institution qui a émis le certificat 

Romanian    

    

    

IV. Statement of the applicant / Déclaration du solliciteur 
I oblige myself to observe the laws in force in Romania, the school and university rules, regulations and norms, as well as 

those for social life. / Je suis obligé de respecter les lois en vigueur en Roumanie, les normes et les réglementations des écoles et 

des universités, ainsi que les règles de cohabitation sociale. 

I have taken note of the fact that school fees may change during the years of study and must be payed, in free currency, in 

advance for a period of at least 9 months for full time courses and at least 3 months for part time courses. / J’ai pris note que la 

valeur des taxes d’études peut être changée pendant l’année d’études et qu’il faut les payer, en devise étrangère, 9 mois en avance 

pour les cours complets et 3 mois en avance pour les cours partiels.  

I am aware that any untrue information will lead to my disqualification. / Je comprends et j’accepte que toute information 

incorrecte ou fausse, toute omission vont entraîner ma disqualification. 

V. Annex (authenticated copies and translations of the documents, in an internationally wide-spread language) 

     Annexes (photocopies et traductions légalisées des documents, dans une langue de circulation internationale) 

1. The certificate of studies / Les certificats des études. 

2. The birth certificate / L’acte de naissance. 

3. Passport / Passeport 

4. Medical certificate / Certificat médical. 

5. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies applicants and  for those 

wishing to continue studies begun in other countries / La liste complète des résultats des études pour chaque année, pour les 

solliciteurs des études postuniversitaires et pour les étudiants qui désirent se transférer d’un autre pays. 

 

On my arrival in Romania I should submit the original documents. 

À mon arrivée en Roumanie je vais présenter tous les documents en original. 

Date ______________________________                 Signature  ________________________________ 
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Anexa 7. Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal – licență 

 

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul(a), _____________________, născut(ă) în localitatea ___________, cu 

domiciliul în  _______, cu datele de identificare (conform pașaport) _________________, în 

calitate de candidat la concursul de admitere la studii universitare de licență organizate de 

Universitatea Politehnica Timișoara (denumită în continuare UPT) pentru cetățenii non -UE,  

Declar că am luat cunoștință și sunt de acord cu Informarea privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal din UPT, accesibilă la adresa  https://www.upt.ro/img/files/gdpr-

date_personale/Informare_gdpr.pdf Datele cu caracter personal sunt prelucrate de UPT în 

cadrul procesului de admitere și sunt comunicate următorilor destinatari, fără ca lista să aibă 

un caracter exhaustiv: persoana vizată, angajații operatorului cu drept de acces, Ministerul 

Educației Naționale și altor persoane fizice/juridice, autorități și instituții abilitate de lege să 

solicite informații, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 

 

Subsemnatul (a) consimt, în mod expres și neechivoc, că datele cu caracter personal 

ale subsemnatului/subsemnatei să fie prelucrate de UPT prin mijloace automate și 

neautomate, în procedura de admitere la studii universitare de licență, să fie comunicate 

destinatarilor de mai sus,  iar în situația în care voi fi admis (ă), prezentul consimțământ se 

extinde inclusiv pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal necesare înmatriculării, 

încheierii contractului de studii, precum și pentru gestiunea școlarității.  

 

Prezenta declarație a fost dată în vederea înscrierii la concursul de admitere la UPT în 

sesiunea ______2021. 

 

Data_______ 

 

Nume, prenume 

Semnătura  

 

 

https://www.upt.ro/img/files/gdpr-date_personale/Informare_gdpr.pdf
https://www.upt.ro/img/files/gdpr-date_personale/Informare_gdpr.pdf


Anexa 8. Criterii de admitere și ierarhizare candidați 

 
Facultatea Ciclul de 

studii 

Criterii de admitere Criterii de ierarhizare 

Arhitectură şi 

Urbanism 

Licență - Diplomă de bacalaureat sau 

echivalent 

- Studii artistice sau bacalaureat cu 

proba de matematică sau fizică 

promovată cu minim 7,5  

-Nota la bacalaureat sau 

echivalent 

 

Master - Diplomă de licență sau echivalent 

- Studii de licență în arhitectură și 

urbanism, inginerie, arte vizuale, 

geografie sau sociologie 

-Nota la licență sau echivalent 

 

Automatică şi 

Calculatoare 

Licență - Diplomă de bacalaureat sau 

echivalent 

- Proba de matematică promovată 

cu minim 8 

-Nota la bacalaureat sau 

echivalent 

 

Master - Diplomă de licență sau echivalent -Nota la licență sau echivalent 

 

Chimie 

Industrială şi 

Ingineria 

Mediului 

Licență - Diplomă de bacalaureat sau 

echivalent 

-Nota la bacalaureat sau 

echivalent 

Master - Diplomă de licență sau echivalent -Nota la licență sau echivalent 

Construcții Licență - Diplomă de bacalaureat sau 

echivalent 

-Nota la bacalaureat sau 

echivalent 

Master - Diplomă de licență sau echivalent -Nota la licență sau echivalent 

 

Electronică, 

Telecomunicații 

și Tehnologii 

Informaționale 

Licență - Diplomă de bacalaureat sau 

echivalent 

- Nota la examenul de admitere 

= (4 x Media multianuală la 

matematică din anii de liceu + 

Media de la bacalaureat) / 5 

Master - Diplomă de licență sau echivalent 

- Studii de licență în domeniul 

electric (electrotehnic, energetic, 

electronic, calculatoare, ingineria 

sistemelor) sau informatic 

-Nota la licență sau echivalent 

 

Inginerie 

Electrică și 

Energetică 

Licență - Diplomă de bacalaureat sau 

echivalent 

-Nota la bacalaureat sau 

echivalent 

Master - Diplomă de licență sau echivalent -Nota la licență sau echivalent 

 

Inginerie din 

Hunedoara 

Licență - Diplomă de bacalaureat sau 

echivalent 

-Nota la bacalaureat sau 

echivalent 

Master - Diplomă de licență sau echivalent -Nota la licență sau echivalent 

 

Management în 

Producție și 

Transporturi 

Licență - Diplomă de bacalaureat sau 

echivalent 

-Nota la bacalaureat sau 

echivalent 

Master - Diplomă de licență sau echivalent -Nota la licență sau echivalent 

 

Mecanică Licență - Diplomă de bacalaureat sau 

echivalent 

-Nota la bacalaureat sau 

echivalent 

Master - Diplomă de licență sau echivalent - Nota de la examenul de 

admitere = (Nota examen licență 

+ Medie multianuală) / 2 

Științe ale 

Comunicării 

Licență - Diplomă de bacalaureat sau 

echivalent 

-Nota la bacalaureat sau 

echivalent 

Master - Diplomă de licență sau echivalent -Nota la licență sau echivalent 
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Annex 9. Declaration of consent for personal data processing – master studies  

 

 

DECLARATION REGARDING PERSONAL DATA PROCESSING 

 

I, the undersigned, _______________________, born in (locality) ___________, resident of 

_______, with the identification data (according to the passport) ___________________, as a 

candidate for the admission to master studies organized by Politehnica University Timișoara 

(hereinafter referred to as UPT) for non-EU citizens, hereby Declare that I have read and 

agree with the Information on the processing of personal data by UPT, available online at 

https://www.upt.ro/img/files/gdpr-date_personale/Informare_gdpr.pdf. Personal data are 

processed by UPT in the admission process and are communicated to the following recipients, 

without the list being exhaustive: the person concerned, the operator’s authorised employees, 

the Ministry of National Education and other natural/legal persons, authorities and institutions 

authorized by the law to request information, in accordance with the provisions of Regulation 

(EU) 2016/679. 

 

I, the undersigned, expressly and unequivocally consent to the personal data processing of the 

undersigned by UPT via automatic and non-automatic means, in the process of admission to 

master studies, to its communication to the aforementioned recipients, and in the event that I 

will be admitted, this consent shall be extended to the processing of all personal data 

necessary for enrolment, the conclusion of the study contract, and schooling management. 

 

This statement was given in order to complete the registration file for the admission to master 

studies organized by UPT in the ______ 2021 session. 

 

Date __________________ 

 

Full name (surname, first name) ___________________ 

 

Signature ___________________ 

 

 

 

https://www.upt.ro/img/files/gdpr-date_personale/Informare_gdpr.pdf
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Anexa 10. Cuantumul taxelor de școlarizare pentru cetățenii străini din statele terțe 

 

  ARCHITECTURE ENGINEERING COMMUNICATION 

SCIENCES 

Bachelor  350 EUR/month  

(3150 EUR/academic year) 

270 EUR/ month  

(2430 EUR/academic year) 

220 EUR/month  

(1980 EUR/academic 

year) 

Master  350 EUR/month  

(3150 EUR/academic year) 

270 EUR/ month  

(2430 EUR/academic year) 

220 EUR/month  

(1980 EUR/academic 

year) 

PhD  370 EUR/month  

(3330 EUR/academic year) 

290 EUR/month  

(2610 EUR/academic year) 

- 
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Anexa 11. Solicitare restituire taxă de școlarizare  
 

 
TO THE UPT BOARD 
 

     
My name is........................................and I applied for the following Bachelor/Master/PhD 
programme study.....................................................................................................at the Faculty 
of.......................................................... at University Politehnica Timisoara. 

 
I hereby declare that I will withdraw from studies….….(choose your reason). 
 
I hereby declare that I have (choose your reason): not obtained the study visa/I 

have been part of a force majeure situation (political conflicts/medical 
emergencies/others...................) and  

 
I wish to benefit from the refund of my tuition fee which I have paid in the amount 

of................................. euros in the bank account of University Politehnica Timisoara. 
 
 
 
 
My data and personal Bank Account to fund my tuition fee is: 
 
THE BENEFICIARY (Name and Surname):  
NAME OF THE BANK: 
ADDRESS OF THE BANK: 
IBAN CODE:  
SWIFT CODE: 
 
 
Notes: 
(i) The tuition fee can be refund only in the personal bank account of the student 

(regardless the tuition was paid by any intermediary person), 
(ii) The receipt / payment order / postal order will specify at the payer section, the 

name of the candidate, as written in the study document. 
 
 
Please take into consideration my contact details regarding any other information in 

this respect: 
Phone number: 
E-mail address: 
 
 
    Date                     Signature  


	HCA 129-1-modificare_si_completare_Procedura_admitere_cetateni_nonUE
	Procedura_admitere_non-UE_2021_final
	Procedura_admitere_non-UE_2021_final_03.11.2021
	Anexa 1
	Anexa 2
	Anexa 3
	Anexa 4
	Anexa 5
	Anexa 6
	Anexa 7
	Anexa 8
	Anexa 9
	Anexa 10
	Anexa 11


