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ANEXA 4
DATE PERSONALE CANDIDAT
(PERSONAL INFORMATION OF CANDIDATES)
NUME ȘI PRENUME
NAME & SURMANE

Telefon / Mobil:
Tel No / Mobile No
Adresă e-mail:
E-mail address:
Adresa de domiciliu
Full home address:
Țara:
Country:
DOCUMENTE PREZENTE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ PENTRU
(DOCUMENTS SUBMITTED IN THE CANDIDATE’S PERSONAL FILE)
FACULTATEA (FACULTY)_____________________________________________________________
TIPUL DE STUDIU (TYPE OF STUDY:Bachelor, master, PhD, Residency)_____________________________
SPECIALIZAREA (Specialization)________________________________________________________
LIMBA DE PREDARE (Teachig language)_________________________________________________

□

Fișa de înscriere la studii pe cont propriu valutar + chitanța privind taxa de
procesare
(Application as a self paying valutary candidate + receipt of processing fee)

□

Cererea-tip de acceptare la studii în specialitatea solicitată, aprobată de
coordonatorul / directorul de program
(Application form of acceptance to study in the required specialty approved by
coordinator / program director)

□

Fișa de inscriere la studii cu aprobarea conducerii Universității;
(Application form of acceptance to study in the required specialty with University
management approval;)

□
□
□

Certificatul de naştere, în 2 copii legalizate şi 2 traduceri legalizate
(2 authorised translations & copies of birth certificate)
2 copii după actul care atestă domiciul stabil în străinătate şi 2 traduceri legalizate
(2 authorised translations of the document that states the actual address of
candidate)
2 copii a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la
momentul înscrierii (2 copies of valid passport pages 1-4 or valid ID)

OBLIGATORIU
(COMPULSORY)
OBLIGATORIU DOAR
PENTRU CANDIDAȚII LA
STUDII DE REZIDENȚIAT
(FOR RESIDENCY
CADIDATES ONLY)
OBLIGATORIU DOAR
PENTRU CANDIDAȚII LA
STUDII DE REZIDENȚIAT
(FOR RESIDENCY
CADIDATES ONLY)

OBLIGATORIU
(COMPULSORY)
OBLIGATORIU
(COMPULSORY)
OBLIGATORIU
(COMPULSORY)

□

□

Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia împreună cu foile matricole
aferente anilor de studiu, autentificate de către autoritățile de resort din țara
emitentă (apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Învățământului,
Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al
României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România) – 2 copii
si 2 traduceri legalizate în limba română
(Original high school diploma or the equivalent & all transcripts with 2 authorised
translations, authorised by the competent authorities in original. Eg. Hague
Apostil, Ministry of Externat Affairs of the issuing country, Consulary Office or
Romanian Embassy in the issuing country, Romanian Minsitry of External Affairs)
Diploma de licență sau echivalentul acesteia împreună cu foile matricole aferente
anilor de studiu, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă
(apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Învățământului, Ministerul
Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în
țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România) – 2 copii si 2
traduceri legalizate în limba română
(Original Bachelor Degree diploma or the equivalent & all transcripts with 2
authorised translations, authorised by the competent authorities in original. Eg.
Hague Apostil Ministry of Externat Affairs of the issuing country, Consulary Office
or Romanian Embassy in the issuing country, Romanian Minsitry of External
Affairs)

OBLIGATORIU
(COMPULSORY)

OBLIGATORIU PENTRU
CANDIDAȚII CARE
DORESC SĂ PARTICIPE LA
STUDII
POSTUNIVERSITARE
(FOR POST GRADUATE
CADIDATES ONLY)

OBLIGATORIU PENTRU
CANDIDAȚII CARE DORESC
SĂ PARTICIPE LA STUDII
POSTUNIVERSITARE
(FOR POST GRADUATE
CADIDATES ONLY)
OBLIGATORIU PENTRU
CANDIDAȚII CE DORESC SĂ
PARTICIPE LA STDUII ÎN
LIMBA ROMÂNĂ
(COMPULSORY FOR
CANDIDATES THAT APPLY
FOR ROMANIAN TEACHING
PROGRAMS)

□

2 copii și 2 traduceri legalizate a adeverinței care atestă promovarea examenului
de licență pentru absolvenții anului curent, după caz;
(2 Authorised copies and translations of bachelor exam for the curent year
graduates)

□

Atestaul de absolvire a Anului pregătitor de limna română sau certificatul de
competență lingvistică, după caz
(Romanian Language proficiency certificate or Romanian language preparatory
year diploma)

□

Adeverinţă medicală/certificatul medical care atestă că persoana respectivă este
aptă din punct de vedere medical pentru viitoarea profesie și 2 traduceri
legalizate
(Medical certificate stating that the candidate is suitable for the future profession
& 2 authorised tanslations)

OBLIGATORIU
(COMPULSORY)

□

patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate (4 passport side photos)

OBLIGATORIU
(COMPULSORY)

□
□
□

Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au
schimbat numele) în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba
română
(Marriage certificate, authenticated copy for married candidates (who changed
the name) in two copies & two authorised translations in Romanian language
Procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru
candidaţii cetăţeni străini care nu depun dosarele personal
(Power of Attorney clearly specifying the date of validity, for candidates that do
not submit personal files)

Plic autoadresat (pre-addressed envelope)

Data și semnătura (Date & Signature)

OBLIGATORIU
(COMPULSORY)

OBLIGATORIU
(COMPULSORY)
OBLIGATORIU
(COMPULSORY)

