
 

Candidaţi – etnici români 

5.2.18 (a) Admiterea la studiile de licenţă / masterat / doctorat a candidaţilor etnici români, 

care au diplomă de bacalaureat/licenţă/master obţinută, după caz, în România sau în 

străinătate, se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, realizate pe baza 

criteriilor specifice fiecărei facultăţi / CSUD. (b) Candidaţii vor fi înmatriculaţi pe 

locurile finanţate prin granturi de studii sau pe locurile cu taxă; (c) Candidaţii sunt 

scutiţi de plata taxelor pentru înscriere la unul sau mai multe programe din cadrul unei 

singure facultăţi şi de taxa de înmatriculare pentru înmatricularea la un singur program 

de studii; (d) Candidaţii plătesc taxă de înscriere pentru înscrierea la fiecare altă 

facultate, conform Planului de taxe si tarife – ADMITERE  aprobat de Senatul USV, 

precum şi taxă de înmatriculare în cazul în care se înmatriculează, la al doilea program 

de studiu din cadrul USV.  

5.2.19 Admiterea etnicilor români de pretutindeni este gestionata de Comisia pentru etnicii 

români formată, la nivel de universitate, din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi, 

condusa de prorectorul de resort.  

5.2.20 Candidaţii etnici romani pot depune dosarele de înscriere (a) în centre de înscriere din 

Republica Moldova şi Ucraina (numai documente originale), (b) online sau (c) direct 

la USV (SRIAE).  

5.2.21 (a) Comisiile din centrele de înscriere organizate în Republica Moldova şi Ucraina vor 

prelua doar dosare cu acte în original şi/sau traduceri legalizate şi, acolo unde este 

cazul, documentul care certifică susţinerea probei de testare a cunoştinţelor şi 

capacităţilor cognitive. (b) Dosarele preluate de către reprezentanţii USV vor fi 

predate SRIAE spre a fi luate în evidenţă.   

5.2.22 Dosarele primite online, pe adresa electronică a Universităţii dedicata etnicilor romani,  

specificată pe pagina de admitere şi/sau prin intermediul MEN, vor fi luate în evidenţă 

de SRIAE. În eventualitatea primirii unor înscrieri la facultăți, secretarul de admitere 

pe facultate va transmite înscrierea pe adresa electronică dedicată etnicilor români, 

informând totodată candidatul. Responsabilul SRIAE este singurul care va confirma 

expeditorului primirea dosarului de înscriere. 

5.2.23 Reprezentanţii facultăţilor în Comisia pentru etnici români asigură: a. testarea 

cunoștințelor și capacităților cognitive (împreuna cu un reprezentant SRIAE) prin e-

mail sau direct cu candidatul, acolo unde este cazul; b. verifică dosarul de înscriere 

precum şi autenticitatea diplomelor pe site-urile specificate de MEN; c. calculează 

media pentru fiecare program de studiu de la propria facultate la care candidatul s-a 

înscris, d. centralizează şi transmite comisiei pe facultate numele candidaţilor, 

opţiunile făcute, mediile de admitere. 

5.2.24 Reprezentanţii facultăţilor în Comisia pentru etnici români comunică secretarului cu 

admiterea pe universitate, în vederea publicării, Lista cu ierarhizarea candidaţilor 

înscrişi si declarați admiși, pe programe de studii. 

5.2.25 În vederea înmatriculării, candidaţii trebuie să confirme locul la programul de studiu 

pentru care optează, prin depunerea cererii de înmatriculare si a actelor în original. 

5.2.26 Regimul contestaţiilor este identic pentru candidaţii etnici români cu cel al 

candidaţilor români. 

5.2.27 Reprezentanţii facultăţilor în Comisia pentru etnici români comunică secretarului cu 

admiterea pe facultate situaţia candidaţilor înscrişi în vederea stabilirii locurilor 

disponibile. 

5.2.28 Reprezentanţii facultăţilor în Comisia pentru etnici români comunică secretarului cu 

admiterea pe universitate în vederea publicării: 



-  Lista candidaţilor admiși care au confirmat locul si care au prezentat actele in 

original,  pentru locurile cu finanţare de la buget; 

-  Lista candidaţilor admiși care au confirmat locul si care au prezentat actele in 

original pentru locurile cu taxă; 

5.2.29 Dosarele cu actele în original vor fi transmise la sfârşitul sesiunii de admitere la 

facultatea la care candidatul se înmatriculează.  

5.2.30 Pe pagina web a USV se va specifica termenul limită de depunere a actelor în original 

(şi traducerilor legalizate, dacă este cazul) în vederea confirmării locului la programul 

la care candidatul a fost admis şi în vederea înmatriculării. Corespondenţa cu 

candidaţii se realizează de către reprezentantul facultăţii în comisia centrală.  

5.2.31 Dosarele candidaţilor care au optat pentru anul pregătitor de limba română se vor 

înregistra la facultatea în cadrul căreia funcţionează programul de studii pe care 

doreşte să-l urmeze candidatul, in viitorul an universitar celui pentru care a susținut 

admiterea. La finalul sesiunii de admitere, dosarele vor fi transmise la FLSC, unde vor 

fi păstrate pe durata efectuării anului pregătitor. Conducerile facultăţilor vor rezerva 

locurile respective în limita capacităţii de şcolarizare pentru anul universitar următor 

celui în care a fost admis candidatul respectiv. 

 


