În atenția candidaților din DIASPORA, absolvenți de liceu
ACTE NECESARE OBȚINERII AVIZULUI BRI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Stimați candidați,
 În vederea înscrierii la concursul de admitere la UTCN veți avea nevoie înainte de avizul Biroului de Relații Internaționale (BRI).
 Lista cu actele necesare obținerii avizului BRI pentru înscrierea la concursul de admitere, nivel LICENȚĂ, se găsește mai jos.

Acte pentru aviz BRI – Strada Memorandumului, nr. 28

Acte pentru înscrierea la concurs
la comisia de admitere

Pentru admiterea la studii de LICENȚĂ sunt necesare copiile simple după următoarele documente:
Copia certificatului de naștere și traducere în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
2. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3
pagini;
3. Copia certificatului de căsătorie și traducere în limba română sau într-o o limbă de circulație internațională, după caz;
4. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare,
conform Anexei nr. 3 (vedeți model mai jos) din Metodologia specifică românilor de pretutindeni.
5. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor
naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de
învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
6. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
7. Copie buletin;
8. Copie permis de ședere, după caz;
9. Copie certificat medical (apt pentru studii, etc.) și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
10. Declarație pe proprie răspundere că nu ați mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (bursă sau scutire de
taxe școlare) pentru nivelul de studii solicitat;
11. Declarație pe propria răspundere că nu aveți buletin sau carte de identitate românească.
1.

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/acte-necesare/

 Adresa la care trebuie să vă prezentați pentru aviz este: Strada Memorandumului, nr. 28.
 Cu avizul de la BRI vă veți prezenta ulterior la comisia/comisiile de admitere. Datele de contact și adresa sunt disponibile la https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/

Pentru intrebări sau nelămuriri vă puteți adresa Biroului de Relații Internaționale la adresa : international@staff.utcluj.ro

Anexa 3

DECLARAŢIE
privind apartenență la identitatea culturală română

Subsemnatul/S ubsemnata.................................................................................,

cetățean(ă)

al (a)........................................................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de
identitate/pașaportul seria...........nr…..........................eliberat (ă) de...........................................,
domiciliat(ă)

în

………………………………….......................................................................,

declar prin voința mea liber exprimată ş i pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală
română.
În această calitate înțeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, şi să mi le exercit cu bună-credință, pentru afirmarea identități mele culturale române.
Declar că datele de mai sus sunt corecte și că am luat cunoștință de prevederile Codului
penal al României privind falsul în declarații și sancțiunile aplicabile .

Data..........................

Semnătura............................

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni / Ambasada României la ……………........ /
Consulatul General al României la .................................................... certifică faptul că prezenta
declarație a fost dată de dl/dna ......................................................................................... pe propria
răspundere și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Data..........................

Semnătura............................

