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I. DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art. 1. Admiterea candidaților cetățeni străini (UE sau non UE) la Universitatea Creştină  

„Dimitrie Cantemir” din Bucureşti se realizează în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, Art. 2 şi Art. 142-(4), a O.M.E.N nr. 6156 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi 

desfăşurarea anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, modificat și completat 

prin OMEC nr.3873 din 5 mai 2017 pentru modificarea și completarea Ordinului MENCS nr. 

6.156/2016 privind organizarea și desfăşurarea anului pregătitor de limba română pentru 

cetăţenii străini, a O.M.E.N. nr. 6121 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de 

recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii 

acreditate de învăţământ superior din strainătate, a O.M.E.N. nr. 6102 din 30 decembrie 2016 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licenţă, de master şi de doctorat, modificat și completat prin OMECS nr. 3062 din 

6 februarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa la OMECS nr. 6.102/2016 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licenta, de master și de doctorat, a O.M.E.N. nr. 3473 din 5 aprilie 2017 privind aprobarea 

Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul 

școlar/universitar 2017-2018, a O.M.E.N nr. 3850 din 16 mai 2017 Metodologia-cadru de 

organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din 

cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru 

profesia didactică, modificat și completat prin OMEN nr. 4.218 din 22 iunie 2017 privind 

modificarea O.M.E.N nr. 3850 din 16 mai 2017 Metodologia-cadru de organizare a programelor 

de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de 

învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică a 

Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 2308 din 12.02.2007, a Ordonanței 

de Guvern nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a 

cetăţenilor care studiază pe cont propriu în Romania, din statele care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din 

Confederaţia Elveţiană începând cu anul universitar 2009-2010,  aprobată prin Legea nr. 1/2010 

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009, a Adresei nr. 9266 MD/ 21.11.2013 

transmisă de Ministerul Educaţiei Naţionale şi a Adresei nr. 81/30.07.2013 a DGRIE, Ministerul 

Educației Naționale privitoare la admiterea candidaților cetățeni români cu domiciliul în 

străinătate.  

Art. 2. Prezenta metodologie stabileşte cadrul general privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii a cetăţenilor străini (UE şi non UE) în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de 

masterat, la programul de formare psihopedagogică, la programele postuniversitare și la 

programul “Anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini”, în Universitatea Creştină 

„Dimitrie Cantemir”, pentru anul universitar 2018-2019. 

Art. 3. Candidații cetățeni români care au obținut diplome de studii în străinătate susțin 

concurs de admitere în condițiile în vigoare pentru cetățeni români, dupa emiterea Certificatului 

de echivalare a studiilor de către CNRED. Candidații etnici români din Diaspora susțin 

admiterea în condițiile Metodologiei nr. 3922./02.06.2016, M.E.N.C.S., de școlarizare a tinerilor 

de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din 

România, începând cu anul universitar 2016-2017. 
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II. ÎNSCRIEREA LA PROGRAME DE STUDII A CETĂŢENILOR  STATELOR 

MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, AI STATELOR APARŢINÂND SPAŢIULUI 

ECONOMIC EUROPEAN ŞI AI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE ŞI MEMBRII DE 

FAMILIE AI ACESTORA, POSESORII UNUI PERMIS DE ŞEDERE TERMEN LUNG 

CE 

 

Art. 4. Candidații cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la toate ciclurile de studii 

universitare, la programe de studii Nivel I şi Nivel II organizate de DPPD şi Postuniversitare, în 

aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români şi de metodologiile, regulamentele şi 

procedurile UCDC, după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine. Recunoaşterea 

studiilor se face de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED) 

prin emiterea Adeverinţei de recunoaştere (pentru candidaţii care au absolvit şi la momentul 

înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii, eliberată cu titlu provizoriu până la prezentarea 

diplomei finale de către solicitant) sau a Atestatului de recunoaştere (pentru candidaţii care la 

momentul înscrierii au dipoma de studii şi pentru candidaţii care aduc diploma în timpul stabilit 

de adeverinţa de recunoaştere). Pe baza unuia dintre aceste documente, candidaţii pot  fi înscrişi 

la studii, după promovarea concursului de admitere. Candidații care prezintă la admitere 

Adeverința de recunoaștere a studiilor emisă de CNRED, au obligația să prezinte Atestatul de 

recunoaştere până la prima sesiune de examene, acesta fiind valabil până la finalizarea studiilor. 

În caz contrar vor fi exmatriculați. 

Art. 5. Dosarul pentru recunoașterea diplomelor de către CNRED trebuie depus la 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Departamentul Relaţii Internaţionale, până cel târziu 

cu 30 zile înainte de 1 august 2018 pentru etapa I de înscriere şi 30 zile înainte de începerea 

anului universitar pentru etapa a II-a de înscriere.  

Art. 6. Candidații cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care se înscriu la programe de studii 

universitare de licenţă sau master cu predare în limba română vor prezenta la dosarul de 

admitere: 

a) Adeverinţa/Atestatul de recunoaştere a studiilor emis de CNRED; 

b) Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română. Sunt exceptaţi de la 

această obligaţie candidaţii care deţin acte de studii româneşti, candidaţii care deţin 

acte de studii care atestă cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate de 

învăţământ preuniversitar din România, candidaţii care deţin acte de studii atestă cel 

puţin 3 ani de studii consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior 

acreditată din România sau candidaţii care prezintă la înscriere un atestat de 

competenţă lingvistică pentru limba română, nivel B1, eliberat de către instituţii 

abilitate M.E.N., cu menţiunea că pentru programele de studii organizate de către 

DPPD este necesară obţinerea unui certificat nivel C1. Atestatul se poate obține şi în 

urma susținerii unui test de limbă la Universitatea Creştină  „Dimitrie Cantemir” din 

Bucureşti. 

Art. 7. Candidații cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care se înscriu la programe de studii 

universitare de licenţă sau master organizate într-o limbă de largă circulaţie internaţională vor 

prezenta la dosarul de admitere: 

a) Adeverinţa/Atestatul de recunoaştere a studiilor emis de CNRED; 

b) Certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu recunoaştere 

naţională sau internaţională, nivel B2. Sunt exceptaţi de la această obligaţie candidaţii 
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care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care sunt organizate 

programele de studii sau care susțin un test de competență lingvistică organizat de 

UCDC, conform M-01 – Medodologia provind organizarea și desfășurarea admiterii 

în ciclurile universitare de licență și de master din UCDC 

Art. 8. Dosarul pentru recunoaşterea studiilor de către CNRED va cuprinde: 

a) Formularul de cerere tip (Anexa 1 pentru recunoașterea studiilor în vederea admiterii 

la studiile universitare de licență/an pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau Anexa 

2 pentru  recunoașterea studiilor în vederea admiterii la studiile universitare de master/studii 

postuniversitare) pentru recunoaşterea studiilor CNRED - completat la toate rubricile; 

b) Diploma de bacalaureat sau echivalentă, cu Apostila de la Haga pentru statele 

membre semnatare1, pentru înscrierea la programele de studii universitare de licență/master, 

studii postuniversitare (inclusiv DPPD nivel I și DPPD nivel II) și Anul pregătitor de limba 

română pentru străini: 

- în copie, dacă actul de studiu este în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană 

- în copie și traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

c) Diploma de licenţă sau echivalentă2, pentru înscrierea la programele de studii 

universitare de master, studii postuniversitare, (inclusiv DPPD nivel I și DPPD nivel II) 

- în copie, dacă actul de studiu este în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană 

- în copie și traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

d) Diploma de master sau echivalentă3, în domeniul diplomei de licență pentru 

înscrierea la DPPD nivelul II: 

- în copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ 

italiană; 

- în copie şi traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

străine. 

e) Suplimentele la diplomă/Foile matricole pentru diplomele precizate la punctul 

anterior: 

- în copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ 

italiană; 

- în copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine. 

f) Alte documente, dacă este cazul (Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 

Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele 

naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., 

etc. - copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, 

spaniolă şi italiană) 

                                                 
1 Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise 

anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de 

Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original. Pentru statele care 

sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate 

cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, 

Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate. 

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate 

sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. 

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al 

României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul 

Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; Pentru țările unde nu există misiuni 

diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului 

Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul 

legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. 
2 Idem 1 
3 Idem 1 
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g) Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel C1, pentru 

programele postuniversitare, pentru programele postuniversitare, inclusiv DPPD nivel I și DPPD 

nivel II. 

h) Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel B1, pentru 

programele universitare de licență sau master acreditate și organizate cu predare în limba 

română; 

i) Certificat de competență lingvistică pentru limba străină, nivel B2, pentru 

programele cu predare într-o limbă de circulație internațională, cu excepția candidaților care 

provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care sunt organizate programele de 

studii respective; 

j) Certificat de absolvire DPPD nivel I pentru înscierea la DPPD nivel II 

k) Actul de identitate  

- în copie, dacă actul de studiu este în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană 

- în copie și traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

l) Certificat de naștere: 

- în copie, dacă actul de studiu este în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană 

- în copie și traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

m) Dovada schimbării numelui (dacă este cazul)  

- în copie, dacă actul de studiu este în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană 

- în copie și traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

n) Dovada plăţii taxei CNRED de 50 de lei – copie4 

o) Dosar plic (carton). 

Art. 9. Dosarul pentru admitere la UCDC va cuprinde: 

a) Cerere de înscriere completată la toate rubricile, însoțită de Anexa 1 și 2 la cererea de 

înscriere; 

b) Copie după formularul cerere tip pentru recunoașterea studiilor CNRED completat la 

toate rubricile;  

c) Diploma de bacalaureat sau echivalentă, cu Apostila de la Haga pentru statele 

membre semnatare5, pentru înscrierea la programele de studii universitare de licență/master, 

                                                 
4 Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau 

prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul: 

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale, Cod de identificare fiscală: 13729380, Banca: Activitatea de Trezorerie 

şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB, Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX, Cod 

SWIFT: TREZROBU, Cod BIC: TREZ. Taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în 

care să fie menţionat contul:Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale, Cod de identificare fiscală: 13729380, 

Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului, Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077, 

Cod SWIFT: RNCBROBU, Cod BIC: RNCB. Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de 

Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar. Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal 

emis trebuie să fie scris codul IBAN, numele titularului actului de studii și numele instituţiei care solicită 

recunoașterea. 
5 Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise 

anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de 

Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original. Pentru statele care 

sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate 

cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, 

Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate. 

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate 

sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. 

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al 

României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul 

Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; Pentru țările unde nu există misiuni 

diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului 

Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul 

legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. 
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studii postuniversitare (inclusiv DPPD nivel I și DPPD nivel II) și Anul pregătitor de limba 

română pentru străini: 

- în copie, dacă actul de studiu este în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană 

- în copie și traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

d) Diploma de licenţă sau echivalentă6, pentru înscrierea la programele de studii 

universitare de master, studii postuniversitare, (inclusiv DPPD nivel I și DPPD nivel II) 

- în copie, dacă actul de studiu este în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană 

- în copie și traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

e) Diploma de master sau echivalentă7, în domeniul diplomei de licență pentru 

înscrierea la DPPD nivelul II: 

- în copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ 

italiană; 

- în copie şi traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

străine. 

f) Suplimentele la diplomă/Foile matricole pentru diplomele precizate la punctul 

anterior: 

- în copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ 

italiană; 

- în copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine. 

g) Alte documente, dacă este cazul (Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 

Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele 

naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., 

etc. - copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, 

spaniolă şi italiană) 

h) Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel C1, pentru 

programele postuniversitare, pentru programele postuniversitare, inclusiv DPPD nivel I și DPPD 

nivel II. 

i) Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel B1, pentru 

programele universitare de licență sau master acreditate și organizate cu predare în limba 

română; 

j) Certificat de competență lingvistică pentru limba străină, nivel B2, pentru 

programele cu predare într-o limbă de circulație internațională, cu excepția candidaților care 

provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care sunt organizate programele de 

studii respective; 

k) Certificat de absolvire DPPD nivel I pentru înscierea la DPPD nivel II 

l) Actul de identitate  

- în copie, dacă actul de studiu este în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană 

- în copie și traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

m) Certificat de naștere: 

- în copie, dacă actul de studiu este în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană 

- în copie și traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

n) Dovada schimbării numelui (dacă este cazul)  

- în copie, dacă actul de studiu este în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană 

- în copie și traducere legalizată în limba română în original, pentru celelalte limbi 

o) Dovada plăţii taxei de înscriere, plătită la caseria UCDC sau prin ordin de plată 

nominal, în cazul plăților efectuate în Euro din străinătate. 

p) 4 fotografii tip buletin; 

q) Dosar plic (carton). 

 

                                                 
6 Idem 4 
7 Idem 4 
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Art. 10. Ambele dosare se depun la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, 

Departamentul Relaţii Internaţionale, până cel târziu cu 30 zile înainte de 1 august 2018 pentru 

etapa I de înscriere şi 30 zile înainte de începerea anului universitar pentru etapa a II-a de 

înscriere. 

Art. 11. Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de 

maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod 

corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi 

externi. Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială. 

Responsabilul pentru admiterea studenților străini din Departamentul de Relații Internaționale va 

trimite fiecărui candidat un mesaj de confirmare referitor la înscrierea cu succes sau la eventuale 

documente ce lipsesc și data-limită la care acestea trebuie furnizate. 

Art. 12. Candidaţii au obligaţia ca în termenul prevăzut în calendarul de admitere să 

prezinte Adeverinţa/Atestatul de recunoaştere a studiilor emis de CNRED pentru completarea 

dosarului de admitere. Lipsa unuia dintre aceste documente atrage respingerea dosarului de către 

comisia de admitere. 

Art. 13. După recunoaşterea studiilor, candidaţii urmează aceleaşi proceduri de admitere 

ca şi candidaţii cetăţeni români. 

 

III. ÎNSCRIEREA LA PROGRAME DE STUDII A CETĂŢENILOR STRĂINI DIN 

ŢĂRI TERŢE UE8 

 

Art.14. La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limba 

româna, admiterea cetăţenilor străini (non UE) este condiţionată de dobândirea cunoştintelor 

necesare de limba română. 

Art. 15. a) Cetăţenii străini pot fi înscrişi la studii universitare în limba română după 

absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română 

la nivel B2. 

 b) Durata anului pregătitor pentru studii universitare de licenţă este de 1 an universitar, 

iar pentru studii universitare de masterat, doctorat şi învăţământ postuniversitar este de cel putin 

6 luni. 

c) UCDC organizează Anul pregătitor de limba romană. Înscrierea la studii universitare 

de licență, master şi Anul pregătitor de limba romană se face în perioada 1 martie – 1 

septembrie 2018 pentru candidații cetățeni ai țărilor terţe (non-UE). Pentru candidații din țări 

terţe (non UE) Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, prin Departamentul 

Relaţii Internaţionale, va solicita Ministerului Educației Naţionale - DGRIAE eliberarea scrisorii 

de acceptare la studii. 

d) Sunt exceptaţi de la această obligaţie candidaţii care deţin acte de studii româneşti, 

candidaţii care deţin acte de studii care atestă cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o 

unitate de învăţământ preuniversitar din România, candidaţii care deţin acte de studii atestă cel 

puţin 3 ani de studii consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din 

România sau candidaţii care prezintă la înscriere cu atestat de competenţă lingvistică pentru 

limba română, nivel B2 (pentru studiile universitare de licența sau master) sau C1 (pentru 

admiterea la programele de formare psihopedagogică organizate de DPPD), eliberat de către 

instituţii abilitate M.E.N. Atestatul se poate obține şi în urma susținerii unui test de limbă la 

Universitatea Creştină  „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti. 

                                                 
8 Prin cetăţeni din ţări terţe UE se înţeleg persoanele care nu au cetăţenie română sau cetăţenia unui alt stat membru 

al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, şi nu sunt cetăţeni care solicită 

sau au dobândit o forma de protecţie în România sau apatrizi a căror şedere pe teritoriul României este oficial 

recunoscută conform legii 
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Art. 16. La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară într-o 

limbă de circulaţie internaţională, admiterea cetăţenilor străini (non UE) este condiţionată de 

prezentarea unui Certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere naţională sau 

internaţională, nivel B2. Sunt exceptaţi de la această obligaţie candidaţii care provin din ţări unde 

limba oficială a statului este limba în care sunt organizate programele de studii respective. 

Persoanele care nu depun la dosar Certificatul de competență lingvistică pentru limba de predare 

a programului respectiv vor susține un test de competențe lingvistice, notat cu admis/respins 

conform M-01 - Medodologia provind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile 

universitare de licență și de master din UCDC. 

Art. 17. Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă sau master, programe 

DPPD, programe postuniversitare în învăţământul superior acreditat din România dacă: 

   a) au documente care atestă cetăţenia statului respectiv; 

   b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform Anexei 

nr. 3 (pentru înscrierea la programele de studii universitare de licenţă, de master sau Anul 

pregătitor de limba română), absolvenţi cu diploma de licenţă sau echivalentă (pentru înscrierea 

la programele de studii universitare de master, programul DPPD nivelul I și postuniveristare) sau 

absolvenţi cu diploma de master sau echivalentă (pentru înscrierea la DPPD nivelul II). 

Art. 18. Înscrierea candidaţilor se realizează la sediul Universităţii Creştine „Dimitrie 

Cantemir,  Departamentul de Relații Internaționale. 

Art. 19. Pentru candidații din țări terţe (non-UE), evaluarea eligibilității se face de către 

Universitatea Creştină  „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, după care dosarele se trimit la MEN-

DGRIAE în vederea emiterii Scrisorii de acceptare (Letter of Acceptance) pentru obţinerea vizei 

de studii pe teritoriul Romaniei. 

Art. 20. Dosarul pentru eliberarea Scrisorii  de acceptare (Letter of Acceptance) va 

cuprinde: 

a) Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studiu (ANEXA nr. 4), în două 

exemplare cu două fotografii tip buletin; 

b) Diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie şi traducere legalizată, autentificate de 

către autoritățile de resort din țara emitentă - pentru înscrierea la programele de studii 

universitare de licenţă, master, postuniversitare (inclusiv DPPD nivel I și DPPD nivel II) sau 

Anul pregătitor de limba română;  

c) Diploma de licenţă sau echivalentă, copie şi traducere legalizată, autentificate de 

către autoritățile de resort din țara emitentă, pentru înscrierea la programele de studii universitare 

de master, postuniversitare (inclusiv DPPD nivel I și DPPD nivel II) 

d) Diploma de master sau echivalentă, în domeniul diplomei de licență pentru înscrierea 

la DPPD nivelul II 

e) Foile matricole – copii și traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate și 

programa analitică, în cazul candidaților care solicită recunoașterea unor perioade de studii; 

f) Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel C1, pentru 

programele postuniversitare, pentru programele postuniversitare, inclusiv DPPD nivel I și DPPD 

nivel II. 

g) Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel B1, pentru 

programele universitare de licență sau master acreditate și organizate cu predare în limba 

română; 

h) Certificat de competență lingvistică pentru limba străină, nivel B2, pentru 

programele cu predare într-o limbă de circulație internațională, cu excepția candidaților care 

provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care sunt organizate programele de 

studii respective; 

i) Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată; 
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j) Copie după pașaport (paginile 1-4)9; 

k) Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

l) 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 alte afecțiuni 

incompatibile cu viitoarea profesie; 

m) dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie) și traducere legalizată (pentru 

celelalte limbi); 

n) Certificat de absolvire DPPD nivel I pentru înscierea la DPPD nivel II 

o) Dosar plic (carton). 

Art. 21. Dosarul pentru admitere la UCDC va cuprinde: 

a) Cerere/formular de înscriere completat/ă la toate rubricile însoțită de Anexa 1 și 2 la 

cererea de înscriere; 

b) Diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie şi traducere legalizată, autentificate de 

către autoritățile de resort din țara emitentă - pentru înscrierea la programele de studii 

universitare de licenţă, master, postuniversitare (inclusiv DPPD nivel I și DPPD nivel 

II) sau Anul pregătitor de limba română;  

c) Diploma de licenţă sau echivalentă, copie şi traducere legalizată, autentificate de 

către autoritățile de resort din țara emitentă, pentru înscrierea la programele de studii 

universitare de master, postuniversitare (inclusiv DPPD nivel I și DPPD nivel II) 

d) Diploma de master sau echivalentă, în domeniul diplomei de licență pentru înscrierea 

la DPPD nivelul II 

e) Foile matricole – copii și traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate și 

programa analitică, în cazul candidaților care solicită recunoașterea unor perioade de 

studii; 

f) Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel C1, pentru 

programele postuniversitare, pentru programele postuniversitare, inclusiv DPPD nivel 

I și DPPD nivel II. 

g) Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel B1, pentru 

programele universitare de licență sau master acreditate și organizate cu predare în 

limba română; 

h) Certificat de competență lingvistică pentru limba străină, nivel B2, pentru 

programele cu predare într-o limbă de circulație internațională, cu excepția 

candidaților care provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care sunt 

organizate programele de studii respective; 

i) Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată; 

j) Copie după pașaport (paginile 1-4)10; 

k) Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

l) 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 alte 

afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

m) dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie) și traducere legalizată (pentru 

celelalte limbi); 

n) 4 fotografii tip buletin; 

o) Certificat de absolvire DPPD nivel I pentru înscierea la DPPD nivel II 

p) Dovada plăţii taxei de înscriere, plătită la caseria UCDC sau prin ordin de plată 

nominal, în cazul plăților efectuate în Euro din străinătate. 

q) Dosar plic (carton). 

                                                 
9 La data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii, pașaportul trebuie să fie valabil încă cel puțin şase 

luni 
10 La data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii, pașaportul trebuie să fie valabil încă cel puțin şase 

luni 
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Art. 22. Procedura de admitere, se desfăşoară astfel: 

a) dosarele se transmit direct la UCDC de către candidaţi; 

b) UCDC evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi comunică 

MEN - DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii; 

c) lista candidatilor va fi transmisă MEN, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4; 

d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului; 

e) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze in limita a 10% peste numărul 

aprobat de ARACIS; 

f) după analiza dosarului, MEN emite Scrisoarea de acceptare la studii în limba engleză 

sau franceză, după caz; 

g) Scrisoarea de acceptare la studii este singurul document necesar şi obligatoriu pentru 

înmatricularea la studii în Romania a cetăţenilor străini (non UE); 

h) MEN transmite Scrisorile de acceptare la studii UCDC şi, după caz, misiunilor 

diplomatice; 

i) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării 

dosarelor, UCDC va relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora 

de către MEN; 

j) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite 

de UCDC în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 

Art. 23. Cetăţenii străini care au efectuat studii parţiale într-un alt stat pot să îşi continue 

studiile în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, la studii universitare de licenţă, 

dacă: 

a) au documente care atesta cetăţenia străină; 

b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform anexei 

nr. 2; 

c) au fost înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de autorităţile 

statului respectiv; 

d) deţin foi matricole şi programa analitica aferente studiilor efectuate; 

e) au acceptul UCDC. 

Art. 24. Continuarea studiilor în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”se 

poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare.  

Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar. 

Art. 25. Dosarul de candidatură pentru continuarea studiilor conţine următoarele: 

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

c) copie de pe paşaport; 

d) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 3, 

completată la toate rubricile, în două exemplare; 

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

f) foile matricole şi programa analitica - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor 

efectuate; 

g) adeverința oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituția în care a 

studiat, precum și echivalarea acestuia în Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) și 

traducere legalizată după caz; 

h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de 

competenţă lingvistica, după caz; 

i) 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 alte afecțiuni 

incompatibile cu viitoarea profesie; 
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j) procesul-verbal al comisiei de echivalare din care să rezulte anul de studii în care pot fi 

înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de facultate, prin 

compararea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Obligativitatea verificării 

autenticităţii documentelor prezentate revine UCDC, prin corespondenţa directă cu instituţiile de 

învăţământ emitente ale actelor de studii. 

Art. 26. Procedura de admitere pentru continuarea studiilor, se desfăşoară astfel: 

a) dosarele se transmit direct la UCDC de către candidaţi; 

b) UCDC evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi comunică 

MEN - DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii şi 

copia dosarelor; 

c) lista candidatilor va fi transmisă MEN, până cel târziu la data de 30 septembrie, 

conform machetei prevăzute în anexa nr. 4; 

d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului; 

e) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze in limita a 10% peste numărul 

aprobat de ARACIS; 

f) după analiza dosarului, MEN emite Scrisoarea de acceptare la studii în limba engleză 

sau franceză, după caz; 

g) MEN transmite Scrisorile de acceptare la studii UCDC şi, după caz, misiunilor 

diplomatice; 

h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării 

dosarelor, UCDC va relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora 

de către MEN; 

i) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite 

de UCDC în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 

 

IV. PROCESUL DE ADMITERE A STUDENŢILOR STRĂINI (UE şi non UE) 

 

Art. 27. Dosarele de admitere ale studenţilor, Dosarul pentru recunoaşterea studiilor de 

către CNRED şi Dosarul pentru eliberarea Scrisorii  de acceptare (Letter of Acceptance) de către 

DGRIAE, se vor depune la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir, Departamentul de Relații 

Internaționale, Biroul Studenţi străini, personal de către candidat sau de către un reprezentant 

care prezintă procură notarială. 

Art. 28. Dosarele de admitere complete, verificate din punct de vedere al eligibilității în 

Departamentul de Relații Internaționale vor fi transmise Comisiei de admitere a fiecărei facultăți, 

în vederea evaluării îndeplinirii criteriilor de admitere ale facultății/programului de studii, 

inclusiv capacitatea de școlarizare acreditată. 

Art. 29. Responsabilul pentru admiterea studenților străini din Departamentul de Relații 

Internaționale va trimite fiecărui candidat un mesaj de confirmare referitor la înscrierea cu succes 

sau la eventuale documente socilitate suplimentar de către MEN și data-limită la care acestea 

trebuie furnizate. 

Art. 30. Responsabilul pentru admiterea studenților străini va comunica periodic fiecărui 

candidat situația sa. Responsabilul pentru admiterea studenților străini va trimite la Ministerul 

Educației Naţionale lista candidaților nominalizați pentru primirea Scrisorii de Acceptare la 

Studii și/sau Atestatul de Echivalare a Studiilor, dosarele pentru recunoaşterea studiilor de către 

CNRED şi dosarele pentru eliberarea Scrisorii  de acceptare (Letter of Acceptance). 

Art. 31. La primirea Scrisorii de Acceptare la Studii și/sau Atestatul/Adeverinţa de 

Echivalare a Studiilor emis de Ministerul Educației Naţionale, candidații vor fi anunțați de 

Responsabilul pentru admiterea studenților străini. De asemenea, Responsabilul pentru admiterea 

studenților străini va completa dosarul de admitere la UCDC cu  Scrisorea de Acceptare la Studii 

sau Adeverința/Atestatul de recunoaștere a studiilor și îl va transmite către facultăţi.  
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Art. 32. Taxa de procesare a dosarului de candidatură este de 50 Euro pentru cetățenii 

din state membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană şi membrii de familie ai acestora şi etnici 

români și de 100 Euro pentru cetățenii din țări terţe (non-UE). Taxa va fi achitată prin transfer 

bancar în contul Universității Creştine  „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti . Taxa nu se 

returnează.  

Art. 33. În termen de zece zile, candidații admiși la programe de studii universitare la 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti vor informa Responsabilul pentru 

admiterea studenților străini dacă acceptă sau renunță la locul alocat.  

 

V. ÎNMATRICULAREA  

 

Art. 34. În baza rezultatelor admiterii și a deciziei de înmatriculare, respectiv avizului 

favorabil al MEN pentru înscrierea la studii, candidații admiși cetăţeni ai statelor membre ale 

Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 

Elveţiene se vor înmatricula odată cu cetăţenii români, în aceleaşi condiţii ca şi acestia, inclusiv 

taxa de scolarizare. 

Art. 35. În baza rezultatelor admiterii și a deciziei de înmatriculare, respectiv avizului 

favorabil al MEN, cetăţenii non UE se vor înmatricula conform calendarului stabilit de UCDC şi 

a prevederilor OG nr. 22/2009, până cel tarziu la sfarsitul semestrului I al anului universitar 

pentru care s-a emis scrisoarea de acceptare la studii, potrivit legislatiei in vigoare. 

Art. 36. Pentru înmatriculare, candidații străini admiși (UE şi non UE) vor prezenta 

Responsabilului pentru admiterea studenților străini documentele în original și autentificate 

conform reglementărilor MEN. 

Art. 37. După înmatriculare, cetăţenii străini sunt înscrişi în registrul matricol sub un 

număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la 

care au fost admisi. 

Art. 38. La înmatriculare, secretariatele facultăţilor din UCDC vor înscrie în documentele 

şcolare numele cetăţenilor străini conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe 

documentele eliberate la finalizarea studiilor (diploma, suplimentul diplomei). 

Art. 39. Candidații admiși vor semna un contract de școlarizare și contracte anual de 

studii cu Universitatea Creştină  „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti.  

Art. 40. Studenții admiși la studii la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din 

Bucureşti se vor informa la Ambasada României asupra condițiilor de obținere a vizei și a 

permisului de ședere. 

 

 

VI. TAXE DE STUDII 

 

Art. 41. Statutul privitor la burse și taxe se stabilește conform reglementărilor MEN 

pentru fiecare categorie de studenți. Candidații admiși cu taxă vor plăti taxa de studii la 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti.  

Art. 42. Taxele de studii pentru studenții din state membre UE/SEE/Confederaţia 

Elveţiană şi membrii de familie ai acestora şi etnici români sunt aceleași ca și pentru candidații 

români.  

Art. 43. Taxele pentru candidații din ţări terţe (non-UE) sunt cele aprobate pentru 

studenți străini de către Consiliul de Administrație al Universității Creştine „Dimitrie Cantemir” 

din Bucureşti, în conformitate cu prevederile OG nr. 22/2009.  



13 

 

Art. 44. Taxa va fi achitată pentru întregul an de studii înainte de începerea studiilor în 

anul respectiv, sau în rate, cu aprobare specială, după caz.  

  

VII. Dispoziții finale  

 

Art. 45. Pentru admiterea studenților străini se vor aplica orice modificări ulterioare în 

materie ale Ministerului Educației Naţionale. Responsabilul pentru admiterea studenților străini, 

din cadrul Departamentului de Relații Internaționale, va afișa pe site-ul universității, în limbile 

română și engleză, prevederile relevante din reglementările Ministerului Educației Naţionale, 

precum și prezenta  Metodologia aprobată.  

 

Art. 46. Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data de 

16.03.2017, modificată și completată în ședința Senatului din data de 20.07.2017 și 4.05.2018 și 

28.06.2018 şi intră în vigoare începând cu acceeaşi dată. 
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Anexa nr. 1 
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Anexa nr. 2 
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Anexa nr. 3 

LISTA  

diplomelor de studii liceale recunoscute de MEN  

pentru inscrierea cetatenilor straini la  

studii universitare de licenta  
  

  

 
Tara Diploma 

 
Statul Islamic Afganistan Baccalaureat Certificate/12 Grade Graduation Certificate 

 
Republica Africa Centrala 

Baccalaureat/Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Second Degre + 

Releve des notes - punctaj final minim 12/20; conditie cumulativa pentru 
domeniul sanatate: 3 materii*; pentru celelalte domenii - 11/20 

 
Republica Africa de Sud National Senior Certificate - punctaj final minim 60%, conditie cumulativa 

pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Albania Deftese Pjekurie (Maturity Certificate), conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Algeriana Democratica si Populara 

Diplome de Bachelier de l'enseignement secondaire general + Releve de 

notes du baccalaureat - punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sanatate; 
minim 11/20 pentru celelalte domenii 

 
Republica Angola 

Certificado de Ensino Medio / Certificado de Estudios Pre-Universitarios / 

Habilitasoes, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 

materii* 

 
Regatul Arabiei Saudite 

General Secondary Education Certificate (Shahadat Al-Thanawiyyah) - 
punctaj final minim 60%; conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 

materii* 

 
Republica Argentina Titulo de Bachiller, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 

materii* 

 
Republica Armenia 

Attestat/Certificate of maturity "Hasunutian Vkaiakan"/ Atestat 

midzinakarg krtoitjan - conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 
minim 2 materii* 

 
Australia, Capital Territory ACT Year 12 Certificate, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 

 
Australia, New South Wales Higher School Certificate + Examination with Results Notice minim 11 

units, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Australia, Queensland Queensland Senior Certificate, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Australia, South Australia South Australian Certificate of Education, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Australia, Northen Territory Northen Territory Certificate ofEducation, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Australia, Tasmania Tasmania Certificate ofEducation, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Australia, Western WestemAustralian Certificate ofEducation, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Australia, Victoria Victorian Certificate ofEducation, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 
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Republica Austria Reifezeugnis/Reifeprufungszeugnis/Reife-und  

Diplomprufungszeugnis 

 
Azerbaidjan 

Orta Tahsil Haqquinda Attestat / Orta mekteb attestati / Svidetel'stvo/o 

Srednem Obrazovanii - conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 
minim 2 materii* 

 
Regatul Bahrain Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate) -punctaj final minim 

60%; conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii* 

 
Republica Populara Bangladesh Higher Secondary School Certificate/ Intermediate -punctaj final minim 

80/100; conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii* 

 
Belarus 

Atestat ab agul'naj sjarednjaj adukcii / Attestat o (Obschem) Srednem 

Obrazovanii - conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: minim 2 

materii* 

 
Regatul Belgiei 

Diploma van secundair onderwijs/ Certificat d'Enseignement Secondaire 

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

Sekundarunterrichts (allgemein bildender und kunstlerischer 

Sekundarunterricht) 

 
Republica Benin Baccalaureat de l'Enseignement du Second degre* + releve des notes, 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Regatul Bhutan 

Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class XH) / Indian School 

Certificate examination, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 
minim 2 materii* 

 
Statul Plurinational al Boliviei Diploma Bachiller en Humanidades, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Bosnia si Hertegovina 

Diploma o polozenom zavrsnom ispitu / Diploma o Zavrsenoj Srednjoj 

Skoli / Matura / Svjedodzba o Zavrzenoj Srednjoj Skoli (Secondary School 

Leaving Certificate), conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 
2 materii* 

 
Republica Botswana Botswana General Certificate of Secondary Education -conditie cumulativa 

pentru domeniul sanatate : 2 materii* minim B 

 
Republica Federala a Braziliei 

Diploma de Ensino Medio / Certificado de Conclusao do Ensino Medio 

Supletivo / Certificado de Conclusao de Segundo Grau, conditie cumulativa 
pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Brunei Darussalam Brunei/Cambridge Advanced Level Certificate of Education - conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate : 2 materii*, minim C 

 
Republica Bulgaria Diploma za Sredno Obrazovanie 

 
Burkina Faso 

Diplome de Bachiller / Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre * 

+ Releve des notes, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 
materii* 

 
Burma (Myanmar) 

Basic Education High School Examination/Standard X Examination 

(Matriculation), conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 

materii* 

 
Republica Burundi 

Diplome d'Etat / Diplome des Humanites Generales / Certificat Homologue 
des Humanites Completes, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 

 
Regatul Cambodgiei 

Certificate of Upper Secondary Education /Senior High School Certificate 
/Attestation de Fin d'Etudes Secondaires de l'Enseignement General, 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Camerun - Sistem britanic 

Cameroon GCE Ordinary Level Examinations + Cameroon GCE Advanced 

Level Examinations - conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 3 
materii*, minim C 
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Republica Camerun - Sistem francez Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire - 3 materii*, punctaj final 12/20 

pentru domeniul sanatate, minim 11/20 pentru celelalte domenii 

 
Canada, Alberta General /Advanced High School Diploma (Alberta), conditie cumulativa 

pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Canada, British Columbia 

Secondary School Diploma /Senior Secondary Graduation Diploma 

(Dogwood Diploma), conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 

2 materii* 

 
Canada, Manitobia 

High School Graduation Diploma /Final Secondary School Leaving 

Certificate, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 
materii* 

 
Canada, New Brunswick High School Graduation Diploma /Diplome de Fin d'Etudes Secondaires, 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Canada, New Foundland and Labrador High School Graduation Diploma, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Canada, North West Territories NWT High School Diploma, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 

 
Canada, Nova Scotia 

Nova Scotia High School Graduation Diploma /High School Completion 

Certificate, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 
materii* 

 
Canada, Nunavut High School Graduation Diploma /School Leaving Certificate, conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Canada, Ontario Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Advanced level), conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate: minim 2 materii* 

 
Canada, Prince Edward Island High School Graduation Diploma, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Canada, Quebec Diplome d'Etudes Collegiales / Diploma of Collegial Studies, conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Canada, Saskatchewan Complete Grade 12 Standing /Division IV Standing (Record of High School 

Standing), conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Canada, Yukon Secondary School Graduation Diploma, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Capului Verde Ensino Secundario - 2 ◦ ciclo / Certificado de Habilitasoes Literarias, 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 

Caraibe (Anguila/Antigua si Barbuda / Barbados/Belize/ 
Insulele Virgine Britanice/ Insulele Cayman / 

Dominica/Granada/Guiana/Jamaica/Mo ntserrat/St Kitts & 

St Nevis/ St Lucia / St Vicent & Grenadines / Trinidad 
&Tobago/Turks & Insulele Caicos) 

Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + Caribbean Advanced 

Proficiency Certificate (CAPE) - 2 materii* A-level, minim C 

 
Republica Ceha 

Vysvedceni o maturitni zkousce obtinuta la un GimnaziumJ Vysvedceni o 

maturitni zkousce (educatie generala) de la Stredni odboma skola / Maturitn 

zkouska 

 
Republica Chile 

Licencia de Educacion media /Licencia de Ensenanza Media 

Humanistico/Cientifica, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 
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Republica Populara Chineza Senior Secondary Graduation Examination, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Ciad Baccalaureat + Releve des notes, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Cipru Lise Diplomasi / Apolytirion 

 
Republica Columbia Diploma de Bachiller Academico + certificado notas, conditie cumulativa 

pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Democratica Congo (Zair) 

Diplome d'Etat d'Etudes secondaires du Cycle long/ Baccalaureat + Releve 
des notes - punctaj final minim 12/20; conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate: 3 materii*; pentru celelalte domenii - 11/20 

 
Republica Congo (Brazzaville) 

Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre ( Enseignement General) 
+ Releve des notes - punctaj final minim 12/20; conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate: 3 materii*; minim 11/20 pentru celelalte domenii 

 
Republica Coasta de Fildes Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Second Degre + Releve des 

notes, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Coreea 

Ilbankye Kodung Hakkyo (General High School Diploma)/ Certificate of 

Graduation + Transcript, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 
minim 2 materii* 

 
Republica Populara Democrata Coreeana Graduation Certificate of Senior Middle School, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Costa Rica 

Bachillerato/Diploma Conclusion de Estudios de Educacion 
Diversificada/Bachiller Educacion Media + certificado notas, conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Croatia Svjedodzba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) o maturi / Maturatna 

svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju 

 
Republica Cuba 

Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras /Titulo de Bachiller (nivel medio 
superior de la Education General) -Certificado de Estudios 

Secundarias/Terminados, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 

 
Regatul Danemarcei Hojere Handelseksamen (HHX) */ Hojere Teknisk Eksamen (HTX) */Bevis 

for Hojere Forberedelseseksamen (HF)/Studentereksamensbevis (STX) 

 
Republica Djibouti Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire + Releve des notes, conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Dominicana 

Diploma de Bachiller / Diploma de Conclusion de la Educacion Media / 
Certificacion (Pruebas Nacionales de Conclusion de la Educacion Media), 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Ecuador 

Titulo de Bachiller Unico Integral / Diploma Bachiller en Arte/Ciencias + 

Cursos pre-universitarios, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 
minim 2 materii* 

 
Republica Araba Egipt Thanaweya Am'ma (General Secondary School Certificate) - punctaj final 

minim 60%; conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii* 

 
Republica Elena Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) + Panellinies Exetaseis 

* 

 
Republica El Salvador Diploma Bachiller General, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 
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Confederatia Elvetiana Certificat de Maturite / Maturity Certificate/ Maturitatszeugnis/ 

Maturitatsausweis / Baccalaureat 

 
Emiratele Arabe Unite General Secondary Education Certificate (Shahadat Al-Tawjihiya) - punctaj 

final minim 60%; conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii* 

 
Statul Eritreea Eritrean Secondary School Education Certificate Examination (ESECE), 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Estonia Gumnaasiumi lbputunnistus + Riigieksamitunnistus 

 
Republica Federala Democrata Etiopia Ethiopian Higher Education Entrance Examination Certificate - minim 2 

examene* promovate cu 50 de puncte/ C/Grade Point Average 3 

 
Republica Insulelor Fiji Fiji School Leaving Certificate Examination / New Zeeland School 

Certificate/ Fiji Seventh Form Examination Certificate - 3 materii* 

 
Filipine High School Diploma, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 

 
Republica Finlanda Ylioppilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg) 

 
Republica Franceza Diplome du baccalaureat 

 
Republica Gaboneza 

Baccalaureat* + Releve de notes - punctaj final minim 12/20; conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii*; pentru celelalte domenii - 

11/20 

 
Republica Gambia 

West African Examinations Council Senior Secondary School Leaving 
Certificate/West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) 

- 3 materii* promovate cu C6 

 
Georgia 

Sashualo Skolis Atestati/Secondary School Leaving Certificate + transcript 
with all subjects and grades, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 

 
Republica Federala Germania Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) 

 
Republica Ghana 

Senior Secondary School Certificate Examination (SSSCE) issued by the 

West African Examination Council- cel putin 6 materii din care 2* 
promovate cu minim C 

 
Guadalupe Baccalaureat Deuxieme Partie, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Guineea (Conakry) 

Baccalaureat 2eme Partie + Releve de notes - punctaj final minim 12/20; 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii*; minim 11/20 

pentru celelalte domenii 

 
Republica Guineea Bissau Certificado de Conslusao do Ensino Secundario, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Haiti 

Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques (Premiere + Deuxieme 
Partie) /Diplome d'Etudes Secondaires (Premiere + Deuxieme Partie) 

(systeme traditionnel)/Baccalaureat/Diplome d'Enseignement Secondaire 

(systeme reforme), conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 
materii* 

 
Republica Honduras Bachillerato /Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras, conditie cumulativa 

pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 
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Hong Kong 

Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong 

Advanced Level Examination (HKALE)/ Hong Kong Advanced 

Supplementary Level Examination - 3 materii* A Level, minim C 

 
Republica India 

AII 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 

ofMarks -punctaj final minim 60%; conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate: 3 materii* cu punctaj minim de 70% 

 
Republica Indonezia 

Surat Tanda Tamat Belajajar Sekolah Menegah Unum/ IJAZAH Sekolah 

Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Certificate of Completion 
of Upper Secondary School, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 

 
Regatul Hasemit al Iordaniei Tawjihi/ General Secondary Education Certificate -punctaj final minim 

60%; conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii* 

 
Republica Irak Al-Edadiyah/Al-Idadiyah Sixth Form Baccalaureat -punctaj final minim 

70%; conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii* 

 
Republica Islamica Iran 

Diplom-e-Motevasete (High School Diploma) + Peeshdaneshgahe (Pre-

University year), conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 

materii* 

 
Republica Irlanda Leaving Certificate (Ardteistmeireacht) cu cel putin sase materii din care 2* 

promovate la nivel avansat (Higher level) C2, si C3 pentru celelalte domenii 

 
Republica Islanda Studentsprof (Matriculation Examination), conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Statul Israel Israil Te'udat Bagrut / Matriculation Certificate, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Italiana 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), 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Kazahstan Attestat (Certificate of Secondary Education) - conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate: minim 2 materii* 

 
Republica Kenya Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) - 3 materii* promovate 

cu minim C+ 

 
Kosovo 

Diploma de finalizare a studiilor liceale (Matura/Diploma per kryerjen e 

shkolles se mesme te pergjithsme -gjimnazin) + Testi i Matures Shteterore, 
conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Statul Kuweit 

Shahadat Al-Thanawiya-Al-A'ama (Certificate of Secondary Education) - 

punctaj final minim 60%; conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 

materii* 

 
Kargazstan Attestat (Certificate of Secondary Education) - conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate: minim 2 materii* 

 
Republica Populara Democrata Laos Baccalaureat de l'Enseignement General + Releve des notes - 3 materii* 

 
Regatul Lesotho Cambridge Overseas School Certificate - 2 materii* "pass with credit" 

 
Republica Letonia Atestats par visparejo videjo izglitibu (Certificate of Secondary Education) 
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Republica Libaneza 

Baccalaureat general (Libanais), punctaj final minim 60% / punctaj final 

minim 12/20 + 3 materii* pentru domeniul sanatate; 11/20 pentru celelalte 

domenii) 

 
Republica Liberia Senior High School Certificate (SHCE) - 3 materii* minim "Good" 

 
Republica Libia Secondary Education Certificate - punctaj minim 60%, pentru domeniul 

sanatate 3 materii* 

 
Principatul Liechtenstein Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums 

 
Republica Lituania Brandos atestatas (Maturita-certificate) 

 
Marele Ducat al Luxemburgului Diplome/Certificat de Fin d'Etudes secondaires 

 
Republica Macedonia 

Svidetelstvo za zavreno sredno obrazovanie (Secondary School Leaving 

Certificate), conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 

materii* 

 
Republica Madagascar 

Baccalaureat de l'Enseignement secondaire + Releve des notes - punctaj 
final minim 12/20 pentru domeniul sanatate, pentru celelalte domenii - 

punctaj minim 11/20 

 
Republica Malawi Malawi School Certificate of Education, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Federatia Malaeziei Sijil Pelajaran Malaysia + Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia - conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate 3 materii* 

 
Republica Mali 

Baccalaureat Malien - 2eme Partie* + Releve des notes -punctaj final 

minim 12/20 pentru domeniul sanatate, pentru celelalte domenii - punctaj 
minim 11/20 

 
Republica Malta Matriculation Certificate*, minim C 

 
Regatul Maroc 

Attestation/Diplome du Baccalaureat* + Releve des notes -punctaj final 

minim 12/20 pentru domeniul sanatate, pentru celelalte domenii - punctaj 

minim 11/20 

 
Republica Islamica Mauritania Diplome du Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire* + Releve des 

notes, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Mauritius 

School Certificate / General Certificate of Education Ordinary Level + 

Higher School Certificate / General Certificate of Education Advanced 

Level - 2 materii*, 

  
minim C pentru A Level 

 
Statele Unite Mexicane Diploma de Bachiller General, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Moldova Diploma de bacalaureat cu Tabelul de note generale, conditie cumulativa 

pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Principatul Monaco Baccalaureat de l'Enseignement General + Releve des notes 

 
Mongolia Gerchilgee Certificate of Secondary Education, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Mozambic Certificado de Habilitasoes Literarias, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Muntenegru 

Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli/Diploma o polozhenom zavrshnom 
ispitu (Secondary Schoool Leaving Certificate), conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 
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Republica Namibia 

Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and Ordinary level) / Higher 

International Secondary Certificate of Education (Higher and Ordinary 

level) - 3 materii* la nivel avansat (Higher), nota minima 3 

 
Regatul Nepal School Leaving Certificate + Higher Secondary Certificate - punctaj final 

60%, 3 materii* 

 
Noua Zeelanda 

National Certificate of Educational Achievement Level 3 / University 
Entrance, Bursaries and Scholarships Examination / Sixth Form Certificate, 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Nicaragua Bachillerato en Ciencias y Letras + Certificado notas, conditie cumulativa 

pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Niger Baccalaureat + Releve des notes - 3 materii* 

 
Republica Federala Nigeria 

Senior School Certificate - 5 materii din care 3* promovate la nivel B3 / 

West African Senior School Certificate - 5 materii din care 3* promovate cu 

minim 3 

 
Regatul Norvegiei Vitnemal videregaende opplsring (generell studiekompetanse)* 

Eksamenskarakter nota minima 4 pentru domeniul sanatate 

 
Sultanatul Oman 

Thanawiya Amma (General Certificate/ General Education Diploma) - 

punctaj final minim 60%; conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 

materii* 

 
Republica Islamica Pakistan 

Intermediate / Higher Secondary School Certificate (recunoscute de Inter 
Board Committee of Chairmen), punctaj final minim 80%, conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii* cu un punctaj minim 80% 

 
Palestina 

Al-Tawjihi (Certificate of Secondary Education Examination) eliberat 
conform curriculum-ului egiptean sau iordanian - punctaj final minim 60%; 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii* 

 
Republica Panama Diploma Bachiller + certificado notas, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Papua Noua Guinee Higher School Certificate, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 

 
Republica Paraguay Diploma Bachiller + certificado notas, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Peru 

Certificado Oficial de Estudios /Education basica regular nivel de education 

secunadria + certificado notas, conditie cumulativa pentru domeniul 
sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Polonia Swiadectwo dojrzalosci Liceum Ogolnoksztalcacego* 

 
Republica Portugheza Diploma de estudos /ensino secundarios/Certidao de habilitacoes - minim 2 

materii* 

 
Puerto Rico High School Diploma + transcript of studies, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Statul Qatar 

Al-Thanawiya Aama Qatari (Qatar General Secondary Education 

Certificate) - punctaj final minim 60%; conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate: 3 materii* 

 
Federatia Rusa Attestat - conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: minim 2 materii* 

 
Regatul Tarilor de Jos Diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
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Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord General Certificate of Secondary Education + General Certificate of 

Education - minim 2 A Level* 

 
Tara Galilor Welsh Baccalaureat / Advanced diploma - minim 2 AL* 

 
Scotia Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish Qualifications 

Certificate - 5 materii din care 2* Advanced Higher 

 
Republica Rwanda 

Diplome de Fin d'Etudes secondaires /Certificat du Cycle Superieur de 

l'Enseignement Secondaire / Diplome d'Humanites Generales + Releve des 
notes, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Samoa Pacific Senior Secondary Certificate / Western Samoa School Certificate, 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
San Marino Diploma di maturita 

 
Republica Senegal Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire (Serie L and S) + Releve des 

notes - 12/20 pentru domeniul sanatate, 11/20 pentru celelalte domenii 

 
Republica Serbia 

Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu / Diploma o stecenom 

srednem obrazovanju/ Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli, conditie 
cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Seychelles 

General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas Higher 

School Certificate, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 

materii* 

 
Republica Sierra Leone 

West African Senior School Certificate Examination / General Certificate 

of Education (GCE) - minim 5 materii, din care 2 materii* promovate la A-
level 

 
Republica Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary + Cambridge General 

Certificate of Education Advanced Level - minim 2 materii* AL 

 
Republica Araba Siriana 

Al Shahada Al Thanawiyya al-Imma (General Secondary School 
Certificate) / Baccalaureat - punctaj final minim 60%; conditie cumulativa 

pentru domeniul sanatate: 3 materii* 

 
Republica Slovaca Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium)* 

 
Republica Slovenia Spricevalo o splosni maturi (Splosna Matura)* 

 
Solomon Island Pacific Senior Secondary Certificate / Solomon Island 

  
School Certificate, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 

materii* 

 
Somalia Shahaadada Dugsiga Dare (Secondary School Leaving Certificate) + 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 3 materii* 

 
Regatul Spaniei Titulo de Bachiller (Baccalaureate) 

 
Republica Democrata Socialista Sri Lanka 

Sri Lanka General Certificate of Education Ordinary Level - 6 materii + Sri 
Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level), conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
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), conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Sudan Higher Secondary School Certificate - punctaj final minim 60%; conditie 

cumulativa pentru domeniul sanatate: 3 materii*; 
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Regatul Suediei Slutbetyg Fran Gymnasieskola/Kommunal Vuxenutbildning/Komvux - 

punctaj minim 2350 credite -2 materii* nivel A, calificativ VG 

 
Republica Surinam Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Regatul Swaziland Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A level, 2 materii* 

 
Taiwan Senior High School Leaving Certificate, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Tajikistan Attestat (Certificate of Secondary Education) - conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate: minim 2 materii* 

 
Regatul Thailandei 

Certificate ofSecondary Education/Certificate of Completion grade 12/ 

Matayom VI / Maw 6, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : 

minim 2 materii* 

 
Republica Unita Tanzania 

National Form IV Examination Certificate / General Certificate of 

Secondary Education (0 level) + National Form IV Examination Certificate 

/ Advanced Certificate of Secondary Education - 5 materii din care 2* A-
level 

 
Republica Togoleza 

Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Troisieme Degre / Baccalaureat 

+ Releve des notes, conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 
materii* 

 
Regatul Tonga Tonga National Form Seven Certificate + Pacific Senior Certificate, 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Tunisia 

Baccalaureat / Diplome de Bachilier de l'Enseignement secondaire + Releve 
des notes - punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sanatate, minim 

11/20 pentru celelalte domenii 

 
Republica Turcia 

Lise Diplomasi - acces general / Teknik Lisesi Diplomasi - acces exclusiv la 

domeniile tehnice ; conditie cumulativa pentru domeniul sanatate : minim 2 
materii* 

 
Turkmenistan 

Attestat / Orta bilim hakynda Sahadatnama (Certificate of Secondary 

Education) - conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: minim 2 

materii* 

 
Ucraina Atestat (Certificate of Secondary Education) - conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate: minim 2 materii* 

 
Republica Uganda Uganda Certificate of Education (UCE) + Uganda Advanced Certificate of 

Education - 2 materii AL*, minim C 

 
Ungaria Gimnazium Errettsegi Bizonyitvany 

 
Republica Orientala Uruguay Bachillerato + Certificado de estudios - 2 materii* 

 
Uzbekistan Attestat o srednem obrazovanii / Orta malumot togrisida shahodatnoma - 

conditie cumulativa pentru domeniul sanatate: minim 2 materii* 

 
Vanuatu Pacific Senior Secondary Certificate, conditie cumulativa pentru domeniul 

sanatate : minim 2 materii* 

 
Vatican Testimonio Maturitatis 

 
Republica Bolivariana a Venezuelei Titulo de Bachiller + Certificado notas, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 2 materii* 

 
Republica Socialista Vietnam 

Bang Tot Nghiep Pho Thong (Certificate of Secondary School Graduation) 

/ Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat II), conditie cumulativa pentru domeniul 
sanatate : minim 2 materii* 
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Republica Yemen Al Thanawiya - punctaj final minim 60%, conditie cumulativa pentru 

domeniul sanatate : minim 3 materii* 

 
Republica Zambia Zambian School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate - 

minim 5 materii din care 2* promovate cu nota 4 

 
Republica Zimbawe Cambridge Higher School Certificate (HSC) - 2 materii*, minim C/General 

Certificate of Education A Level - 2 materii* minim C 

 

 

   

    Alte diplome care permit accesul in invatamantul superior romanesc:  

   - Diplôme du Baccalaureat Europeen*/Europeisk Baccalaureat Diploma*  

   - International Baccalaureate Diploma*  

 ____________ 

   * Materii relevante pentru domeniul in care se solicita inscrierea.  

 

 

   - Diplome de studii liceale emise de institutii de invatamant particulare care desfasoara 

activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta tara decat cel al tarii in 

care functioneaza institutia respectiva si sunt emise conform sistemului educational adoptat. 

Conditie cumulativa pentru scolile internationale ce isi desfasoara activitatea in Romania: 

inregistrarea in Registrul ARACIP. 
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Anexa nr. 4 
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Anexa nr. 5 

 

Lista cu candidaţi eligibili 

 
Rugam sa se completeze foile de lucru (sheet-urile): „licenta“, „master“, „rezidentiat“, „doctorat“ si „dateDeContact“, astfel: 

Conform modelului de mai jos [cu aceleasi caractere (litere mici/mari)], fara diacritice, fara mai mult de un spatiu si cratima intre cuvinte 

Data calendaristica astfel: ZZ. LL.AAAA 

Mediile astfel: XX. XX sau X.XX (Daca media este un numar intreg, de exemplu 8.00, se va completa doar 8.) 

Codul universitatii conform foii de lucru  

Se va copia denumirea universitatii din foia de lucru . 

Se redenumeste prezentul document „u XX straini cpv 2016 doc nr X“ astfel: 

Exemplu - Universitatea Politehnica din Bucuresti - „u 01 straini cpv 2016 doc nr 1“, daca se trimite o alta adresa se va redenumi „u 01 straini cpv 2016 doc nr 2“, s.a.m.d. 

Foaia de lucru: se va completa pentru informare. 

Important 

Foile de lucru „licenta“, „master“, „rezidentiat“ si „doctorat“ au coloane ascunse si sunt setate pe printare format A3. 

Instructiuni: 

Intre cuvinte se apasa doar o singura data spacebar (tasta spatiu). 

Nu se foloseste optiunea de (unire celule). 

Nu se adauga, muta, redenumesc, sterg sau ascund coloanele. 

Nu se ascund linii. 

Nu se lasa linii necompletate in „corpul“ foii de lucru (dpdv informatic fisierul se sfarseste la prima linie alba intalnita). 

Nu se adauga, muta, redenumesc foile de lucru. 

Documentul se transmite pe e-mail la adresele: oana.nitu@edu.gov.ro, marijanne.ciofu@edu.gov.ro, alexandra.coltan@edu.gov.ro 

 

 

 

 

 

mailto:alexandra.coltan@edu.gov.ro
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Anexa nr. 6 

 

PROCESUL DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII CETĂŢENI AI  STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, AI 

STATELOR APARŢINÂND SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Depunere de către 

candidat a Dosarului de 

admitere şi a Dosarului 

pentru recunoaşterea 

studiilor de către CNRED 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL DE 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

Biroul Studenţi străini  

din UCDC 

4. Depunerea de către 

UCDC a Dosarului pentru 

recunoaşterea studiilor de 

către CNRED 

 

5. Trimiterea de către 

CNRED a Adeverinţei/ 

Atestatului pentru 

recunoaşterea studiilor 

 

6. Trimiterea 

Adeverinţei/Atestatului 

pentru recunoaşterea 

studiilor către Facultate 

pentru completarea 

dosarului de admitere 

 

FACULTATE 

2. Trimiterea Dosarului de 

admitere către Facultate 

pentru analiza îndeplinirii 

criteriilor de admitere în 

UCDC 

 

3. Feedback 

Facultate 

 

Proces de admitere în aceleaşi condiţii ca şi studenţii români 
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Anexa nr. 7 

 

PROCESUL DE ADMITERE PENTRUCANDIDAŢII CARE NU AU CETĂŢENIE ROMÂNĂ SAU CETĂŢENIA UNUI ALT STAT 

MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE, AL STATELOR APARŢINÂND SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AI CONFEDERAŢIEI 

ELVEŢIENE (non UE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Depunere de către 

candidat a Dosarului de 

admitere şi a Dosarului 

pentru eliberarea Scrisorii  

de acceptare de către 

DGRIAE 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL DE 

RELAŢII 

INTERNAŢIONALE 

Biroul Studenţi străini  

din UCDC 

4. Depunerea de către 

UCDC a Dosarului pentru 

pentru eliberarea Scrisorii  

de acceptare de către 

DGRIAE 

 

5. Trimiterea de către 

DGRIAE a Scrisorii de 

acceptare 

 

6. Trimiterea Scrisorii de 

acceptare către Facultate 

pentru completarea 

dosarului de admitere 

 

FACULTATE 

2. Trimiterea Dosarului de 

admitere către Facultate 

pentru analiza îndeplinirii 

criteriilor de admitere în 

UCDC (10% din cifra de 

scolarizare aprobată de 

ARACIS 

 

3. Feedback 

Facultate 

 

Înmatricularea studentului 

DIRECŢIA GENERALĂ 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI AFACERI EXTENE 
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Anexa nr. 8 

 

FORMULAR DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE 

PERSONALE  

 

 

 

 

Subscrisa, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, cu 

sediul în Splaiul Unirii nr. 176, CP 040042, Sector 4, 

București, având cod fiscal RO10334873, instituție de 

învățământ privat, în calitate de operator de date cu caracter 

personal în baza autorizației nr. 1919 („UCDC”),  

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 

2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date,  

Vă aducem la cunoștință faptul că pentru a răspunde 

solicitării Dvs. privind înscrierea la una din  formele de 

învăţământ superior de licenţă sau studii masterale și/sau 

la o altă formă de învăţământ din cadrul UCDC, 

subscrisa asigură prelucrarea datelor Dvs. cu caracter 

personal astfel: 

 prelucrarea este efectuată în baza consimțământului Dvs. 

exprimat prin prezentul formular, în scopuri legitime, iar 

subscrisa nu realizează o prelucrare automată a datelor 

Dvs. cu caracter personal; 

 prelucrarea este efectuată în scopul înscrierii la una din  

formele de învăţământ superior de licenţă sau studii 

masterale și/sau la o altă formă de învăţământ din cadrul 

UCDC, respectiv pentru încheierea contractului de 

școlarizare, efectuarea unor înregistrări contabile și / sau 

respectării obligațiilor legale privind arhivarea etc.; 

 prelucrarea este efectuată în scopul prestării serviciilor de 

educație, cultură și cercetare științifică: ofertarea de studii 

la toate tipurile de studii universitare (licență, master, 

doctorat), postuniversitare și de formare a adulților și la 

toate formele de învățământ (cu frecvență și cu frecvență 

redusă), precum și gestionarea contractelor de studiu, ale 

celor de voluntariat, ale celor de parteneriat; 

 datele pot fi divulgate altor terțe părți precum: autorități și 

instituții publice, inclusiv autorități fiscale, asociații din 

domeniul învățământului, prestatori implicați în procesul 

de învățământ și/sau în procesul de monitorizare și 

asigurare a securității persoanelor și bunurilor aflate în 

patrimoniul UCDC (ex. contracte de pază);   

 vom păstra datele pentru perioada de timp necesară 

executării solicitării Dvs. și asigurării serviciilor de 

educație, cultură și cercetare științifică sau conform 

termenelor de prescripție aplicabile, cu excepția cazului în 

care prevederile legale financiar contabile și de arhivare 

impun alte termene;   

 depunem toate eforturile pentru a asigura securitatea și 

confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le-

ați transmis, în baza măsurilor de securitate tehnice și 

organizatorice aplicabile la nivelul UCDC. 

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți 

următoarele drepturi în ceea ce privește datele personale 

comunicate UCDC: 

 Dreptul de acces - aveți dreptul de a obține din partea UCDC 

o confirmare a faptului că societatea prelucrează datele 

personale și de a avea acces la acestea. 

 Dreptul la rectificare -  aveți dreptul de a solicita și de a 

obține rectificarea, actualizarea sau completarea datelor cu 

caracter personal inexacte sau incomplete. 

 Dreptul de retragere a consimțământului - aveți dreptul de 

a vă retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor 

cu caracter personal. 

 Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - aveți 

dreptul de a solicita ștergerea datelor Dvs., în cazul în care 

aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor 

pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic 

pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele 

trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale. 

 Dreptul la restricționarea prelucrării - se aplică în cazul în 

care (i) Dvs. contestați exactitatea datelor, (ii) prelucrarea este 

ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal 

solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai 

avem nevoie de datele Dvs., dar Dvs. le solicitați pentru 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, 

(iv) v-ați opus prelucrării, restricționarea realizându-se pentru 

intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre 

legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează 

asupra drepturilor Dvs.. 

 Dreptul la portabilitatea datelor - aveți dreptul de a primi 

datele cu caracter personal care vă privesc, pe care le-ați 

furnizat UCDC și care sunt prelucrate prin mijloace 

electronice, cu dreptul de a le transmite unui alt operator. 

 Dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în 

care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra 

datelor Dvs., motive care prevalează asupra intereselor, 

drepturilor și libertăților Dvs. sau pentru constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP). 

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv 

pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care 

produce efecte juridice asupra Dvs. sau vă afectează în 

mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de 

prelucrare este necesară pentru executarea contractului 

individual de muncă sau este permisă de lege. 

În măsura în care aveți întrebări suplimentare privind 

această informare sau în măsura în care vreți să vă 

exercitați oricare din drepturile de mai sus, puteți formula 

o solicitare scrisă la următoarele detalii de contact: prin 

poștă la adresa UCDC din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, 

Bucureşti sau prin email la adresa: dpo@ucdc.ro 
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FORMULAR DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT  

PRELUCRARE DATE PERSONALE PERSOANĂ FIZICĂ 

 

Subsemnatul/Subsemnata, __________________________, identificat cu ______, nr. _____, 

seria ____________, CNP ______________, prin prezenta îmi exprim acordul cu privire la 

prelucrarea de către Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a datelor mele cu 

caracter personal incluse în cererea de înscriere la una din formele de învăţământ superior 

de licenţă sau studii masterale și/sau la o altă formă de învăţământ a UCDC, în 

documentele anexate cererii de înscriere, respectiv în contractul de școlarizare care va fi 

încheiat cu instituția de învățământ.  

Declar că am fost informat cu privire la (i) scopul și temeiul colectării și prelucrării datelor 

cu caracter personal, (ii) termenul de stocare a acestora, (iii) categoriile de destinatari 

cărora le sunt transmise aceste date, (iv) posibilitatea de a solicita operatorului accesul la 

datele cu caracter personal, rectificarea / ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, 

respectiv de a mă opune prelucrării sau de a solicita portabilitatea acestor date. 

Sunt de acord să fiu contactat11 în scopul furnizării de informaţii referitoare la: activitatea 

şcolară, campaniile de promovare a ofertelor educaţionale,  evenimente şi/sau alte forme de 

publicitate, precum contactarea în vederea desfăşurării de sondaje de opinie ale studenţilor, dacă 

este cazul, prin următoarele mijloace:  

☐Email 

☐Sms 

☐Telefon 

☐Social media  

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele 

personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie.  

 

DATA          SEMNĂTURA 

 

Lipsa acordului Dvs. expres de prelucrare a datelor cu caracter personal, pune UCDC în 

imposibilitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru scopul prestării 

serviciilor de educație, cultură și cercetare științifică și respectării obligațiilor legale 

existente în sarcina acesteia. 

 

 

                                                 
11 Se va utiliza [X] pentru unul din mijloacele de contact identificate.  


