Categorii de candidați:
1. Cetățeni români cu bacalaureat în România sau cu bacalaureat în altă țară

(admiterea este reglementată de OMEN 6102/2016, cu modificările și completările
ulterioare)
- Sunt asimilați cetățenilor români și cetățenii din UE, SEE sau CE, care sunt admiși și
școlarizați în aceleași condiții ca și cetățenii români.
- Pentru cetățenii români cu bacalaureatul în altă țară, precum și pentru cetățenii
europeni cu bacalaureat în altă țară (alta decât România) trebuie făcută
echivalarea diplomei de bacalaureat de către Centrul Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor (CNRED).
- Pentru această situație, la confirmarea locului, dosarul candidatului trebuie
completat cu cererea de echivalare a diplomei și foile matricole pentru cel puțin
doi ani din perioada studiilor liceale.
2. Cetățeni de origine etnică română (admiterea lor este reglementată de OMEN
3900/2017, cu modificările și completările ulterioare); din această categorie fac parte și
cetățenii din Republica Moldova.
- Pentru această categorie de cetățeni la depunerea dosarului trebuie încărcate
documentele de identitate: pașaport și carte de identitate, inclusiv pagina de unde
rezultă domiciliul stabil (există persoane cu dublă cetățenie: română și
moldovenească; dacă au domiciliul stabil în România, nu pot intra în categoria
românilor de pretutindeni, ci la cetățeni români și dau admitere în conformitate cu
prevederile OMEN 6102/2016).
- cetățenii de origine etnică română trebuie să depună la confirmarea locului și
cererea de înscriere, așa cum este ea prevăzută de OMEN 3900/2017, cu
modificările și completările ulterioare (Anexa 2 – CERERE DE ÎNSCRIERE).
3. Cetățeni non-UE (admiterea lor este reglementată de OMEN 3473/2017, cu
modificările și completările ulterioare).
- Pentru această categorie de cetățeni la depunerea dosarului ca document de
identitate este obligatoriu pașaportul.
- Cetățenii non-UE trebuie să depună la confirmarea locului și cererea de eliberare a
scrisorii de acceptare la studii, așa cum este ea prevăzută de OMEN 3473/2017, cu
modificările și completările ulterioare (Anexa 2 – CERERE NON_UE).

Pasul 4: Olimpic/Premiat concursuri naționale sau internaționale




Sunt considerați olimpici doar candidații care au obţinut, în perioada studiilor liceale,
rezultate deosebite (locurile I, II şi III, mențiune) la olimpiadele internaţionale și
naționale.
La domeniul Educaţie Fizică şi Sport vor fi declaraţi admişi cu media de admitere 10, pe
locuri bugetate, urmând procedura standard de înscriere, candidaţii care au obţinut, în
perioada studiilor liceale, următoarele performanțe:
1. Participare la Jocurile Olimpice;
2. Clasare pe locurile I-VI la Campionatele Europene și Mondiale de juniori,
tineret și seniori;
3. Clasare pe locul I, în ultimii patru ani, la Campionatele Naționale de juniori,
tineret și seniori.
Toate performanțele menționate la punctele 2 și 3 sunt luate în considerare doar dacă
au fost obținute la discipline care fac parte din categoria sporturilor olimpice.

Pasul 4: Solicit înscriere în an superior (doar dacă ați mai urmat cursuri universitare de licență
și disciplinele promovate pot fi echivalate)



In platformă trebuie bifată opțiunea - an superior
Candidații care au urmat cursuri universitare de licență la altă specializare, trebuie să
depună la secretariatul facultății o cere de înscriere în an superior și o copie după
extrasul de foaie martricolă, pentru a se face echivalarea studiilor de către o comisie
desemnată la nivelul fiecărui program de studii.

Pasul 5: Înscriere dosar – Opțiuni






Ordinea opțiunilor este foarte importantă în realizarea repartizării finale la un program
de studii și pe un anumit tip de loc. Prioritatea se stabilește în ordinea în care se apasă
click pe optiunile din listă. În cazul în care se greșeste prioritatea, trebuie debifapte
toate opțiunile alese și reluat acest pas de la zero.
Opțiunea Mediul rural poate fi aleasă doar de către candidații care au absolvit un liceu
din mediul rural, NU de către cei care au domiciliul în mediul rural. Lista liceelor din
mediul rural se găsește pe site.
Opțiunea Etnic român poate fi aleasă doar de către candidații care sunt Români de
pretutindeni.
o Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele
de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care
locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni,
armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi,

herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români,
maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni,
rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte
forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
o Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții
acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în
străinătate.

