
Dosarul de înscriere pentru admiterea la studii preuniversitare în România 
pentru candidații din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, 

Serbia, Ungaria și diaspora, anul școlar 2020 – 2021. 
 
Se încarcă pe o platformă informatică oferita de Google. Pentru a  transmite 

dosar trebuie sa vă conectați la un cont Google (calculatorul/ tableta/ telefonul 
trebuie să se conecteze la un e-mail *@gmail.com). Căutați pe internet informații 
referitoare la logarea cu un cont GOOGLE. 

 
 Conectarea la formularul Google se face accesând (din 15 iulie, ora 9 până în 
22 iulie, ora 16) linkul: 
 

https://forms.gle/AH8av1whmgewRv6q9 
 

 Încărcarea actelor de la punctele 1, 2, 3 și 5 este obligatorie. 

 Încărcarea actelor de la punctele 4, 6, 7, 8 și 9  se face în funcție de numărul 
de clase absolvite, de interesul pentru clasa inferioară studiilor, de dorința de 
intrare la o clasă de teologie, de necesitatea depunerii declarației notariale - 
după caz. 
 

Atenție! 
1. Anexa 2 – formularul de înscriere trebuie să fie editat la calculator și salvat 

ca… <Nume elev_ anexa 2.pdf>, unde <Nume elev> se înlocuiește cu numele 
real al elevului.  

4. Diploma/certificatul de absolvire gimnaziu poate lipsi doar în cazul elevilor din 
Republica Moldova care au încheiat doar 8 clase (nu au finalizat gimnaziul – pentru 
acești elevi se acordă bursa doar la școală profesională). 
9. Din cauza restricțiilor de circulație din această perioadă, declarația notarială a 
părinților (tutorelui legal) privind stabilirea unui tutore pentru școlarizarea 
elevului/ei minor/e şi toate responsabilitățile ce decurg din școlarizarea elevului/ei 
pe teritoriul României, se scanează acum, la înscriere, dacă aveți așa o declarație, 
altfel candidatul va trebui să prezinte declarația la înmatricularea în România ( în 
septembrie), direct la unitatea de învățământ. Acest punct se va rezolva în România, 
după ce ajungeți la liceul unde sunteți admis. 
 
 În data de 26 iulie 2020 veți primi pe e-mail-ul dumneavoastră – cel completat 
în formularul Google - informații referitoare la afișarea rezultatelor. 

Dacă aveți probleme neînțelese din punct de vedere tehnic - informatic puteți 
solicita ajutor prin e-mail la: admiterediaspora@gmail.com 

 
Succes! 

https://forms.gle/AH8av1whmgewRv6q9
mailto:admiterediaspora@gmail.com

