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GENERALE

PrezentaMetodologie este elaboratà în conformitate cu:
o art. 78,79,80, 85, 89,9t, 707 ,I21,150 din Codul Educaflei nr. 152 din 17 .07 .2014,
o Hotàr"area Guvernuluinr. 116712018 cu privire la aprobarea modificàrilor ce se opereazà în anexc
nr.3 la Cadrul na\ional al calificàrilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotdrôrea Gwernului
nr. 1016/2017;
o Regulamentul - cadru privind organtzareaadmiterii în ciclul I - studii superioare licen!à pentru
anul universitar 2021-2022, aprobatprin Ordinul Ministerului Educafiei, Culturii Cercetàrii
çi
al Republicii Moldova ff.64I din31.05.202;
o Regulamentul de organizare çi desfr;urare a admiterii la studii superioare de licenfa (ciclul I)
în ULIM, aprobat la Sena! p.v. 8 din24 iunie 2020
stabileçte
modul de organizare çi desfàçurare a admiterii la studii în Universitatea Liberà
çi
Interna{ionalà din Moldova pentru anul universitar 202l-2022.
Admiterea la studii în Universitatea Liberà Intemafionalà din Moldova se efectueazâînbazâ de
concurs çi are drept scop realizarea selecliei candidafllor pe criterii de cunoçtinfe çi aptitudini pentru
specialitatea/domeniul de formare profesionalà la care opteazâ.

II. ORGANIZAREA ADMITERII
În cadrul Universitàfii Libere InternaJionale din Moldova concursul de admitere se organize azâpe
specialitàfi/domenii de formare profesionalà la ciclul I (studii superioare de licenfà), în baza
Nomenclatorului domeniilor de formare profesionalà çi al specialitàtritor (aprobat prin Hotàrârea
Guvernuluinr.4S2) în funcfie de limba de instruire, forma de învàfamânt çi sursa de finanlare (contract,
din contul ULIM), în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.
Admiterea în cadrul Università{ii Libere Internafionale din Moldova se efectueazà doar la
specialitàjile/domeniile de formare profesionalà acreditate sau autorizate provizoriu, în condi{ii
Codului educafiei.
Cererile de înscriere la Conctnsul de admitere la studii superioare de licen,tà se completeazâîn limba
românà.

Cetàfenii stràini sau alolingvi care opereazà prograrne de studii cu predare în limba românà vor face
dovada cunoaçterii limbii române.

Candidalii au dreptul sà se înscrie la concursul de admitere în ciclul I - studii superioare de licen{à
concomitent la mai multe specialitàli din diverse domenii de formare profesionalà, dar pot fi
înmaticulaçi la una singurà specialitate din cele pentru care au optat.
Candidatul declarat admis la mai multe instituçii de 'învà!àmânt superior , opteazâpenfu specialitatea aleasa,

9

prin depunerea in original a actelor de studii la institufia de lnvàfàmânt respectiva, în termenul de
depunere stabilit.
Depunerea in original a actelor de studii la ULIM se desfrçoarà conform unui orar cu accesul
etapizat, cu respectarea cerinfelor sanitaro-epidemiologice , inclusiv protec{ii zilnice anti-COVID19 pentrutot personalul çi candidalii.

III.

10.

ÎNSCNTNNEA LA CONCURSUL DE ADMITERE
La concursul de admitere în cadrul Universitàfii Libere Internafionale din Moldova se pot înscrie
cetàJenii Republicii Moldova, care defin:
diplomà de bacalaureat sau un act de studii echivalent;
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diploma de studii profesionale* sau un act de studii echivalent (Anexa 1).
Wafa: Definàtorii diplomelor de studii profesionale, absolvenli ai programelor de formare profesionala tehnica
postsecundarà çi postsecundarà nonterJiarà din anul 2O2l . oblinute. urmare a promovàrii - obligatoriu a
,
examenului de bacalaureat profesional (C.E art..63 , ali n (6)).
diplomei de studii superioare universitare; diplomei de licen{à sau a unui altactde studii echivalent
Cetàfenii Republicii Moldova - absolvenfi ai instituçiilor de învàfàmânt din localitàflle de est ale
Republicii Moldova çi din mun. Bender, care defin atestate de studii medii de cultwà generalà pot
participa la concursul de admitere în ciclul I - studii superioare de licenla la locurile cu destinàçie
specialà pentru categoria respectivà de candidafi. Cei care au promovat concursul de admitere
çi sunt
înmaficulafi, vor unna un an de studii compensator în institulia de învàfàmânt superior, cu sus{inerea
ulterioarà a examenelor de bacalaureat.
Înscrierea la concursul de admitere a cetàlenilor Republicii Moldova, de.tinàtori ai actelor de studii
eliberate de instituçiile de învàfàmânt din località1ile de est ale Republicii Moldova çi din mun. Bender,
se va efectua în conformitate cu prevederile ,,Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor
de studii eliberate de institufile de învàfamânt din raioanele de Est ale Republicii Moldova çi oraçul
Bender", aprobat prin ordinul Ministerului Educafiei çi Tineretului rc.20 din 21.01.2004
(Publical 30.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 19-21 art. Nr: 4l).
Cetàfenii statelor membre ale C.S.I. çi ai çàrilor baltice de nafionalitate moldoveni (români) çi çi
reprezentan{ii diasporei moldoveneçti de peste hotare, definàtori ai unui act de studii medii
generale, cu durata de 11 ani, pot participa la concursul de admitere numai la loctuile pe bazà de
contract cu taxà de studii, stabilità de càtre ULIM pentu cetàlenii Republicii Moldova. Cei care au
promovat concursul de admitere çi sunt înmatriculafi vor urlna un an de studii compensator în
institulia de învàfàmânt superior, frrà susfinerea ulterioarà a examenelor de bacalaureat.
Cetàfenii Republicii Moldova, titulari ai actelor de studii obfinute ln sistemul naçional de lnvatamant
pana la aprobarea Cadrului National al Calificarilor prin Hotàrârea Guvernului nr. IOI 612017,
pot participa la concwsul de admitere, ln conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 a Hotarârii de Guvern
menlionate in Metodologie de stabilire a corespondentei, nivelului de formare a calificàrilor oblinute pana
laaprobareaCNCRM prin Ordinul MECC nr. 1703 12019.
înscrierea la concursul de admitere a titularilor actelor de studii obfinute ln institufiile de învàfàmânt
din statele semnatare ale Convenfiei de la Lisabona , se va realiza urmare a recunoaçterii çi
echivalàrii actelor de studii de ULIM, în conformitate cu prevederile Ordinului MECC rn.
19312020 cu privire la organizarea procesului de recunoaçtere/ echivalare a actelor de studii obfinute
in stràinàtate pentru admitere la studii in învà,tamântul superior çi Regulament ULIM privind
recunoa;terea ;i echivalarea actelor de studii, perioadelor de studii çi calificdriii obçinute in
strdinàtate, aprobat prin Decizia Senatului, p.v. 8 din24 iunie 2020 (Anexa 2).
Înscrierea la concursul de admitere a titularilor actelor de studii oblinute in instituliile de învàtàmânt
din alte state decât cele semnatare ale Convenfiei de la Lisabona , se va realiza urmare a
recunoaçterii çi echivalàrii actelor de studii de càtre structura abtlitata pentru recunoaçterea gi
echivalarea actelor de studii çi calificàrilor din cadrul Ministerului Educaliei, Cul ii çi Cercetarii.
Cetàfenii stràini pot fi înscriçi la studii superioare de licen!à cu finan,tare bugetarà în baza protocoalelor
de colaborare în domeniul învàtamântului înfre Republica Moldova çi trarile din care provin, în
conformitate ct Regulamentul cu privire Ia instruirea cetdlenilor strdini çi apatrizilor în instituliile
de învàldmônt din Republica Moldova, aprobat prin Hotàrârea Guvernului Republicii Moldova ff.
504 din 04 iulie 2017, çi a prevederilor tatatelor interna{ionale.
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Cetàlenii sfàini, înmatriculafi în ciclul I - studii superioare de licentà înbaza actelor de studii medii
de culturà generalà sau echivalentelor acestora, vor urma un an de studii compensator, fàrà
suslinerea ulterioarà a examenului de bacalaureat.
Cetàfenii stràini domiciliaçi în alte state, cu exceptia persoanelor înmatriculate înbaza protocoalelor
de colaborare, care au promovat concursul de admitere, pot fi înmatriculali numai pe locurile cu taxà
de studii, în màrimea stabilita de càtre ULIM, conform legislaliei în vigoare.

rv.
20
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Conducerea ULIM este în drept sà ofere reduceri sau scutire de la plata taxei de studii urmàtoarelor
categorii de candidafi:

a.

persoanelor recomandate la studii din partea institultilor cu care ULIM are încheiate acord
de colaborare; Ministere, Departamente, Autorità1i publice çi Organizaliile Internaflonale;

b. premianfllor olimpiadelor naçionale çi internaf;onale,
c. persoanelor a càror medie generalà pe actul de studii este mai mare de 9,5,
d. persoanele a càror parinli, fraçi, surori îçi fac studiile sau au absolvit ULIM-ul;
e. copiii orfani çi copiii râmaçi ftrà îngnjirea pàrinçilor> care au statut de copil orfan;

f.

sportivilor de performanfà;
g. copiii tnvalizi de gradele I çi II sau cu deficiençe fizice çi senzoriale;
h. copiii ai càror ambii pàrinf, sunt invalizi;
i. copiii ai càror parinfi au participat la acfiunile militare pentru apàrarea integritàfii çi
independenjei Republicii Moldova;

j

21.

22

copiii din familiile cu trei çi mai mulli copii, afla.ti la înfiefinere;
Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menfionate mai sus, dacà vor depune o cerere în
acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decaia de oferire a reducerilor çi scutirilor men{ionate în
paragraful precedent line de competenla exclusivà a Rectorului ULIM.
Candidaçri pot opta, dupà înmatriculare, pentru o altii limbà de instruire decât cea din institufla
preuniversitarà pe care au absolvit - o, faptul respectiv fiind consemnat în cererea de înscriere la
concursul de admitere.

23. La concursul de admitere la învà,tàmântul cu frecvenfa, precum çi la învàJàmântul cu frecvenfà redusà,
nu se stabileçte limita de vârstà.

v.

ÎNscnrnnnA cANDTDATTLoR LA coNSTJRSUL DE ADMTTERE

22. Înscrierea candidafilor se desfrqoarà on-line pe platformele de admitere ale ULIM

Pentru înscrierea on-line Ia concursul de admitere, candidahrl va expedia copia

scanata a

buletinului de identitate (paçaportului) çi copia scanatà a actului de studii, cu prezentarea originalului
acestuia În perioada stabilita de ULIM pentru depunerea ln original a actelor de studii.
23. Înscrierea candidafilor se desfàçoarà în sediile penfru Comisia de admitere.
24. Înscrierea la concurs se face personal, pebazabuletinului de identitate (paçaportului) în original, cu
respectarea cu respectarea cerin{elor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protecfii zilnice antiCOVID-I9.
25. Înscrierea la conctus se poate face, în numele candidatului, çi de o altii persoanà pe bazâ de procurà.
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26. Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde
urmàtoarele acte:

a)
b)

cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);
actul de studii, în original, cu anexa respectivà (certificatul de studii, cu notele obfinute la
examenele de bacalaureat çi situalia çcolarà pe anii de studii, pentru absolvenfl de licee din România,
promofla din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat sà fie prezentatà ulterior);
c) 4 fotografii 3x4 cm;

d)

bon de înscriere.

Notd: Copiile actelor menfionate mai sus, auizate,înbaza originalelor, de càtre Comisia de admitere, se
vor anexa la cererea de înscriere la concurs. În cazul în care candidatul la studii intenfioneazà sà participe
la concursul de admitere doar în institufia datà, acesta poate anexa la cererea de înscriere actele în original.
26. Dosarul cu actele depuse ràmâne pe toatà perioada concursului de admitere la Comisia de admitere
unde s-a ftcut admiterea.

27. Candidafi care au efectuat înscriereipre -înscriere on-line, va depun la Comisia
de concurs pr evâz;ttt în pct. 26

de admitere

Dosarul

.

28. Candidaçii la admitere vor achita o taxâde înscriere pentru organtzareaçi desfrçurarea concursului de
admitere, în cuantumul aprobat de Senatul ULIM. Mijloacele baneçti respective se depun la
contabilitatea Universitàfii Libere Internafionale din Moldova. Taxa de înscriere se face publicà prin
afiçare pe panourile Comisiei de Admitere çi pe pagina web.www.ulim.md.
29. Dupà expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaJii nu mai pot solicita schimbarea datelor
în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.

VI.

DESFÀ$URAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
30. Media generalà minimà de admitere la studii superioare de licenfànupoate fi mai micà decât 5 (cinci)
La calcularea mediei generale de concurs pot fi utilizate notele de la examenele de bacalaureat, media
generalà a examenelor de bacalaureat, nota medie generalà a anilor de liceu, notele pe discipline din
anexa la diploma de bacalaureat, notele çi mediile din diplomele de studii profesionale, notele obfinute
la probele concursului de admitere.

31. Media de concurs

se calculeazâpânâ la sutimi

frrà rotunjire.

VII.

J/.

1î

JJ

34

35

36

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE
Rezultatele intermediare çifinale ale concursului de admitere se aprobà de càfre Comisia de admitere
ULIM çi, obligatoriu, se fac publice prin afiçare la sediul ULIM çi pe pagina web www.ulim.md. În
listele nominale, candidaçii sunt ftecufi în ordinea descrescàtoare a mediei generale de admitere.
Dupà afiçarearezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat admis la mai
multe institufii de învàJàmânt superior, opteazâpenffu specialitatea aleasà, prin depunerea în original
a actelor de studii, în termenul de depunere, stabilit de ULIM.
Neprezentarea actului de studii, în original, din vina exclusivà a candidatului admis, în termenul
stabilit, duce la pierderea locului oblinut prin concursul de admitere.
Universitatea Liberà Interna,tionalà din Moldova va restitui în cel mult 24 de ore de la depunerea
cererii çi necondifionat, frrà perceperea unor taxe, actele candidalilor, care nu au fost înmatriculaçi
sau ale celor care remrn!à la locul obfinut prin admitere, dupà afiçarea rezultatelor finale.
Eventualele contestafii cu privire la rezaltatele concursului de admitere se depun de càtre candidali,
tn decurs de 24 de ore din momentul afiçarii rezultatelor intermediare sau finale, la ULIM.
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37. În cazul evaluàrii cunoçtinfelor în scala de cinci puncte, notele din actul de studii se vor echivala cu
notele în scala de zece puncte, dupà cum urmeazâ..
a

Nota în sistemul de 5 puncte

J

Nota în sistemul de l0 puncte

-)-

4

5

9,5

ExcepJie constituie notele din Atestatul cu medalie de aur sau argin! diplomele de studii medii de
specialitate çi superioare cu distincf,e, care se vor înmulfl cu coeficientul 2.

38. În canl evaluàrii cunoçtinfelor în scala de douàsprezece puncte, notele din actul de studii se vor
echivala cu notele în scala de zece puncte, dupà cum wmeazâ..

Nota în sistemul de 12 ouncte
4
5
6
8
9
10
1l
l2
Nota în sistemul de l0 puncte
5
s-62
6.24
6.86
7 -48
8.10
8.72
9.34
10
39. La încheierea fiecàrei sesiuni a concursului de admitere se va întocmi un proces-verbal, semnat de
càtre preçedintele çi membrii Comisiei de admitere.

VI[.

ÎNUATNTCULAREA

44. Inmafricularea candidafilor declarafi admiçi se face în perioada stabilità çi numai dupà solufionarea
contestafiilor.

45. Înmaticularea la învàfàmântul cu frecvenlà çi la învàfamântul cu frecven!à redusà se face strict în
ordinea descrescàtoare a mediei de concws a candidalilor, în limita numàrului de locwi stabilite pentu
fiecare specialitate/domeniu de formare profesionalà, formà de învàfamânt, categorie de candidafi çi
sursà de finanfare.

46

Listele candidafilor care au promovat concursul de admitere, cu indicarea mediilor de concurs, çi,
dupâcaz,locurile neacoperite se afiçeazà pe panoul de informalii çi pe pagina web www.ûim.md.

47. Înmaticularea candidalilor declarafl admiçi în urma concursului de admitere se face prin ordinul
rectorului. Dupà aprobarea înmatriculàrii, studen{ii sunt înscriçiîn Registrul matricol universitar ct
un numàr matricol valabil pentu înûeaga perioadà de çcolarizare la programul de studii la care au
fost admiçi.

48. Listele finale cu studenfii înmatriculafi se fac publice pe pagina web
49. Contestafiile cu privire la organizarea çi desfrçurarea admiterii, precum çi la înmatricularea
candidatilor, sunt solufionate de Comisia de contestafie a ULIM, în termen de l0 de zile de la data
afiç arii rezultatelor finale.

IX.

COMISIA DE ADMITERE, COMISIIE DE EXAMINARE $I ATRIBUTIILE LOR
50. Comisia de admitere pentru organizarea çi desfrçurarea concursului de admitere se constituie, prin
ordinul rectorului.

51. Comisia de admitere,

a.
b.
c,

este formata din:

preçedinte;
secretarresponsabil;
membri - cadre didactice/de cercetare din

ULIM.

52. Comisia de admitere are trmàtoarele atribu,tii:
a. orgatizeazâ actrvitàfi de orientare profesionalà, expozifii, întâlniri cu elevii, emisiuni
radiofonice çi televizate privind a
ea; publicà materiale informative despre institufia
respectivà de învàtamânt çi procedura de admitere;
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asigurà condilii normale penfiu activitatea secretariatului, a comisiilor de examinare çi a
comisiei de examinare a contestaflilor;
c. face publice planul de admitere pe specialità!ildomenii de formare profesionalà, taxele de
studii stabilite pe anul respectiv de studii, pentru locurile cu taxà;
d. afrçeazâ, zllnic, informaliile privind numàruI cererilor depuse la fiecare
specialitate/domeniu de formare profesionalà pe categorii de candidatjlaconcurs;
e. monitorueazàactivitateasecretariatului;
f
asigurà, contra platà,, prestarea de servicii sociale pentru candidafi: alimentafie , cazare etc.;
g. analizeazâ çi generalizeazâ rezrltatele admiterii çi activitatea comisiilor de examinare,
elaboreazâ raportul privind admiterea çi înmaticularea candidafilor, în formatul stabilit de
Ministerul Educafiei, Culturii çi Cercetàrii;
h. prezintâpropuneri pentru perfecfionarea procesului de admitere.
Preçedintele Comisiei de admitere are urmàtoarele competente:
a) aduce la cunoçtinfa membrilor Comisiei de admitere, Comisiei de contestare çi actele normative ce
reglemente azâ or ganizarea çi desftçurarea admiterir;

b) stabileçte atribufiile membrilor comisiei ;
c) este responsabil de organizarea çi desfàçururea probelor de aptitudini.
54
Secretarul responsabil al Comisiei de admitere are unnàtoarele competente:
a) participà la elaborarea planului de activitàli privind organizarea qi desfrçurarea admiterii;
b) acordà consultanta candida(ilor çi parinçilor acestora în probleme ce vizeazà admiterea;
c) asigurà instructajul çi dirijarea activitàçii secretariatului;
d) este responsabil de completarea çi pàstrarea dosarelor candidatelor, precum çi de completarea
avueLor privind organizarea çi desÈçurarea admiterii çi înmatricularii.
^
55. In cadrul Comisiei de admitere activeazâ secretariatul cu atribufii de asistenta tehnicà a activitàtii
Comisiei.
56. Penffu organizarea çi desfrçurarea probelor de aptitudini, se constituie, prin ordinul rectorului, comisii
de examinare pe probe de aptitudini. Membrii Comisiei de admitere nu pot fi incluçi în componen{a
comisiilor de examinare.
57. Ziua de muncà a membrilor Comisiei de admitere çi a secretarului Comisiei, inclusiv pauza de masà,
nu va depàçi 8 ore în sàptàmâna de 6 zile lucràtoare.
58. Remunerarea membrilor Comisiei de admitere çi a comisiilor de examinare se efectueazâîn condi{iile
legii, în conformitate cu numàrul de ore efectiv lucrate.
59
Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an calendaristic.

X.

6t
62

COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTATIILOR
În conformitate cu principiile autonomiei universitare, ULIM formeazâ comisii de examinare

a

contestaflilor, care examineazà çi decid asupra contestafiilor depuse de candidafi.
Comisia de contestafie este forrnatà din preçedinte çi 2 - 3 membri, pe domenii de formare
profesionalà, çi va include, dttpâ caz, çi specialiçti în disciplinele prevàzute pentru probele de
aptitudini.

63

Preçedintele çi membrii Comisiei de contestajie nu pot fi membri ai Comisiei de admitere çilsau ai
comisiilor de examinare. Componenta Comisiei de contestalie este aprobatà prin ordinul rectorului.

64

Comisia de contestafie funcfioneazâ de la lansarea sesiunii de admitere çi pânà Ia data declaràrii
candidafilor înmafriculafi.
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Comisia examineazâ cererea de contestalie a candidatului çi prezintà concluziile sale preçedintelui
Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de contestafie sunt definitrve çi se comunicà candidatului în
termen de 48 de ore de la momentul înregistràrii cererii de contestafie.

XI.

DISPOZITII FINALE

66

În conformitate cu principiile autonomiei universitare, admiterea la studii se va realiza în conformitate
cu prevederile prezentei Metodologii çi actele normative elaborate de ministerele de resort.

67

PrezentaMetodologie poate fi modificatà doar de càtre Senatul Università,tii Libere Internaf,onale din
Moldova.

68

Raportul privind admiterea çi înmaûicularea candidafilor pe forme de învàfàmânt çi surse de finanfare,
elaborat dupà modelul stabilit de Ministerul Educaliei, Culturii çi Cercetàrii çi validat prin semnàtura
preçedintelui Comisiei de admitere, se prezintâ Ministerului Educafiei, Culturii çi Cercetàrii çi
ministerului de resort (dupà caz) în termenul stabilit de acesta, pe suport hârtie çi în versiune
elecfronicà.
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Anexa

1

Accesul la studii superioare de licenfa pentru titularii Diplomei de studii profesionale,
absolven{i ai programelor de formare profesionala tehnica postsecundarà çi postsecundarà
nonter{iarà, in perioada 2015 - 2O2l

Anul
absolvirii

Dwata programului de formare profesionala tehnica postsecundara çi
posts ecundara nontertiara
2 ani
3 ani
4 ani
5 ani

2015

2016
2017
2018

20t9
2020
2021

la studii superioare de licenlà, confbrm prevederilor art.25, pct. 6 din Legea invafamantului
nr.54711995.
acces in câmpul muncii, confbrm prevederilor art. 63 din Codul educaliei nr. 15212014.
access

acces la studii superioare de licen!à, cu condilia suspnerii obligatorii a examenului de bacalaureat
profesional, conform prevederilor art. 63 din Codul educaçiei, cu modificâr1le din20l7.
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Anexa 2

EXTRAS din

REGULAMENT PRIVIND RECUNOASTEREA SI ECHIVALAREA ACTELOR DE STUDII,
PERIOADELOR DE STUDII SI CALIFICÀRII OBTINUTT ÎN STNÀINÀTATE
Pct. 13. Procedura de recunoaçtere çi echivalare a actelor de studii çilsau ridicarea Certificatului
recunoaçtere çi echivalare, poate fi solicitatà de càtre

de

a. titularul actului de studii;
b. ruda de grupa I al titularului

c.
d.
e.

actului de studii, cu prezentarea actului confirmativ;
altà persoanâ fizicâ cu procurà notarialà;
reprezentantul legal al copilului minor;
reprezentantul instituçiei de învà,tàmânt din Republica Moldova.

Pct. 14. Dosarul penfru recunoaçterea çi echivalarea actelor de studii obfinute în sftàinàtate va cuprinde:
a. cerere tipizatà;
b. actul de studii, în copie çi traducerealegalizatâ;
c. suplimentullanexa la actul de studii (situafia academicà), în copie çi traducerealegalizatà
d. actul de studii care a perrnis accesul la studii în stràinàtate, în copie çi taducerealegalizatâ;
e. actul de identitate, în copie çi fraducerealegalnatà;
f. copia certificatului de càsàtorie çi/sau dovada schimbàrii numelui, dacà este caztrl, în copie çi
fraducere legalizatà;

g. procura notarialà, dacà este cazul;
h. declarafiape proprie ràspundere privindveridicitatea
Traducerea legahzatâ a actelor prevàzute la literele b)
în altà limbà decât romanà/rusà.

Pct. 52. Comisia de Recunoaçtere

/

actelor prezentate.
- e) se face în cazul în care au fost emise

echivalare analizeazà cererile de recunoaçtere

/

echivalare çi

documentele însofitoare çi hotàràçte cu majoritatea simplà a membrilor prezenf; in termen de mascim 20 zile
de la depunerea dosarului de recunoaçtere.

