
Astăzi, 27 iulie 2021, ora 12 

 

La adresa de aici (se deschide link-ul legat de cuvântul <aici>, trebuie să aveți conexiune la internet) 

sunt publicate rezultatele admiterii candidaților din R. Moldova și diaspora la studii preuniversitare în România 

 

https://drive.google.com/file/d/1kOiLYqgs8j-aNUm6JVuIjXfp8ji4A2y4/view?usp=sharing 

 

Rezultatele sunt afișate în format anonimizat. Fiecare candidat este identificat printr-un <<Cod UNIC 

afisare>> compus astfel: primele 4 litere ale numelui candidatului la care se adaugă ultimele 4 cifre ale 

numărului de telefon ( vezi formularul Google transmis și fișierul completat de dvs cu datele de înscriere). 

Toți candidații sunt repartizați pe locuri pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare și vor primi o 

bursă lunară de 65 de Euro. Cheltuielile cu hrana (masa) vor fi suportate din bugetul propriu (bursă). De la 

bugetul de stat sunt decontate doar cheltuielile de regie (de întreținere) cantină și  cămin- acolo unde este cazul. 

Atenție! Sunt unități care nu oferă locuri în cămin (vezi coloana cu această informație- în fișierul Excel). 

 

 Rezultatele sunt publicate în fișier Excel, pe care îl descărcați în propriul calculator pentru a face 

căutări, analize, statistici. Fișierul este postat în <citire> dar dacă îl descărcați nu trebuie să solicitați, în Google 

Drive ,permisiune de editare. 

Candidații nerepartizați sau cei repartizați la un cod mai puțin dorit să caute și să analizeze cu ce medii 

de admitere s-a intrat la codul favorit (repartizarea se face pe etape si in ordinea mediilor de admitere – vezi 

Metodologia de admitere) 

 

În zilele de 28, 29 și 30 iulie 2021, de la ora 9 până la ora 12, în formularul de aici: 

 

https://forms.gle/kAbZSR9HYknRzrJL8 

 

 

se pot trimite 

cereri de repartizare pentru candidații nerepartizați 

și 

cereri de schimbare a repartizării pentru frați, gemeni, tripleți. 

 

Toate cererile vor fi însoțite de fișiere in format pdf a actelor doveditoare. 

Solicitările vor fi făcute pentru locurile libere din foaia de lucru (sheet-ul) "locuri libere". 

 

Alte precizări: 

 

 Nu trebuie să confirmați sau să infirmați hotărârea dumneavoastră de a vă prezenta sau nu la cursuri în 

data de 13 septembrie în România. 

 Înmatricularea la studii preuniversitare în România se face în baza dosarului cu acte în original, pe care 

îl prezentați la unitatea din România, în data de 13 septembrie 2021. 

 Elevii care sunt repartizați pe locuri la care vor susține o probă de verificare la limba modernă sau care 

vor susține probe de aptitudini vor fi programați pentru probe în primele zile ale anului școlar 2021-

2022. 

 Informații despre cazare (sunt unități care nu oferă locuri în cămin) se vor obține direct de la unitatea 

numită în coloana cu această informație- în fișierul Excel după data de 6 septembrie 2021 (informațiile 

solicitate înainte de această data nu sunt viabile deoarece majoritatea personalului se află in concediu de 

odihnă). 

 Informații despre viză se pot obține de la ambasade/ consulate, după ce Ministerul Educației din 

România transmite la ei lista nominală cu elevii admiși. Apreciem că aceste demersuri se fac după data 

de 16 august 2021. 
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