CANDIDAȚII LA ÎNSCRIERE/ADMITERE VOR RESPECTA TOATE
MĂSURILE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU
SARS-COV- 2
• Purtarea obligatorie a măștii faciale care să acopere gura și
nasul
• Distanțare socială de minim 2 metri între oricare două
persoane apropiate
• Accesul este interzis pentru persoanele care au o
temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției.

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU
PROGRAMELE DE STUDII MASTERALE
SESIUNEA AUGUST 2020

• Luni 24 august 2020, între orele 10,30 – 15,00
• Marţi 25 august 2020, între orele 10,30 – 15,00
•Miercuri 26 august 2020, între orele 10,30 – 15,00
•Joi 27 august 2020, între orele 10,30 – 15,00
•Vineri 28 august 2020, între orele 10,00 – 13,00

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÎND CU
Luni 31 august 2020
( se va afișa pe site www.unarte.org, PROGRAMUL PROBELOR la care se
va susține examen)

1

ATENȚIE!!!!!!
La examen se intră numai pe baza legitimației de concurs primită la înscriere
și a cărții de identitate sau, în cazul studenților străinii a pașaportului.
Listele cu înscriși și rezultatele probelor se vor afișa cu respectarea legilor în
vigoare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal,
în locul
numelui/prenumelui, se va afișa numărul legitimației de concurs.
Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și
completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a
administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele
personale care îi sunt furnizate.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE ( CARE SE DEPUN ÎN ORIGINAL/ COPIE
LA SECRETARIAT) PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI
1) Fişa de înscriere – ciclul de studii universitare de masterat (http://unarte.org/admitere-unarte2020-2021/#master). Candidatul va specifica în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare și alte
informații solcitate de universitate, o adresă de e-mail și un număr de telefon personale și valabile.
Această cerință se aplică tuturor candidaților cetățenii români sau străini.
2) Diploma de licenţă (sau echivalentă), în original;
Absolvenţii de facultate din promoţia 2020 pot prezenta adeverinţa de absolvire a facultății cu examen
de licenţă (în original), cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de
licenţă, a termenului de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă.
Pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, diploma de licenţă/adeverinţa de
absolvire va fi însoţită de atestatul de recunoaştere emis de MENCS-CNRED;
3) foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licență, în original și copie (cu excepţia absolvenţilor
promoţiei 2020);
4) diploma de master și suplimentul la diploma de master, în original și copie ( pentru cei care au
mai parcurs un program de studii univeritare de master).
De asemenea, se solicită adeverință din care să rezulte perioadele în care a fost student - masterand
și regimul de studiu (cu sau fără taxă) pentru candidații care au finalizat sau pentru cei care au
renunțat la continuarea studiilor( în care să fie specificată calitatea de absolvent fără diplomă de
master), atât în instituții de învățământ superior de stat sau particulare.
5) diploma de bacalaureat (sau echivalenta), în original;
6) certificatul de naştere, în original și copie;
7) certificatul de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui (acolo unde e cazul),
în original și copie;
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8) buletinul sau cartea de identitate, în original și copie;
9) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hîrtie fotografică, nedecupate ( pe spatele
lor sa fie trecut numele și prenumele candidatului)
10) adeverinţă medicală (în original) eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată,
din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează. Candidaţii cu
afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene (după caz, a
municipiului Bucureşti) de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona
în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de
orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor
afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Adeverința este valabilă 1 lună de
zile de la data eliberării.
11). Copie după diploma candidaţilor distinşi la olimpiadele şcolare internaţionale şi concursuri
artistice naţionale în unul din ultimii doi ani studiu (2018/2019 şi 2019/2020), dacă sunt înscrişi pe
lista Ministerului Educaţiei și Cercetării];
12). Pentru candidații de etnie rromă se solicită la înscriere o recomandare din partea unei
organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se
menționează că respectivul face parte din etnia rromilor și nu faptul că este membru al organizației în
cauză.
13). Chitanţa din care să rezulte achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere în cuantum de
150 de lei.
Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutire de plată a taxei de înscriere la concursul de
admitere [după certificatele de deces ale părinţilor, în original și copie, în cazul celor orfani de ambii
părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă de la locul de
muncă al părintelui cadru didactic și cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, în cazul
celor aflați în această situație, aceștia beneficiind și de gratuitate la cazare în cămin;
- acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutire de plată a taxei de înscriere la concursul de
admitere cu 50% (orfanii de un părinte);
- acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutire de plată a taxei de înscriere la concursul de
admitere cu 75%, ale căror venituri familiale nu depăşesc salariul minim net pe economie (ultimul
talon de pensie al părinţilor pensionari, dacă veniturile realizate din pensii sunt sub salariul minim net
pe economie; adeverinţe privind veniturile familiei dacă acestea nu depăşesc salariul minim net pe
economie).
Taxa se achită :
•La

orice

sucursală

sau

agenție

a

Băncii

Comerciale

Române,

în

contul

IBAN

RO06RNCB0072039062550016,

cu menționarea numelui, CNP-ului, tipului de studii,
programului de studii și a tipului de taxă (înscriere),
sau
• la Trezoreria Sector 1, cont IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX, cu menționarea
numelui, CNP-ului, tipului de studii, programului de studii și a tipului de taxă (înscriere).

ATENȚIE!!!!
În cazul actelor de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) redactate în altă
limbă vor fi însoțite de traduceri în limba română, în aceste situații fiind necesară legalizarea.
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Toate documentele se vor pune într-un dosar tip plic.
În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor solicitate la
dosar, candidaţii trebuie să prezinte actele în original.

Dosarele incomplete, care nu au în componența lor
documentele solicitate în Metodologia de admitere la studii
universitare de master 2020-2021, nu sunt acceptate pentru
înscriere.
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ACTE NECESARE ÎNSCRIERE ( CARE SE DEPUN ÎN ORIGINAL/ COPIE
LA SECRETARIAT) PENTRU CETĂȚENII STRĂINII
(ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene)

1) Fişa de înscriere – ciclul de studii universitare de masterat (http://unarte.org/admitere-unarte2020-2021/#master). Candidatul va specifica în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare și alte
informații solcitate de universitate, o adresă de e-mail și un număr de telefon personale și valabile.
Această cerință se aplică tuturor candidaților cetățenii români sau străini.
2) Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două
exemplare, cu fotografie (http://unarte.org/admitere-unarte-2020-2021/#cetateni-straini)
3) Diploma de licenţă (sau echivalentă), în original precum și copie tradusă și legalizată în limba
română.
Absolvenţii de facultate din promoţia 2020 pot prezenta adeverinţa de absolvire a facultății cu
examen de licenţă (în original și copie tradusă și legalizată în limba română), cu precizarea mediilor
aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenţă, a termenului de valabilitate şi faptul
că nu a fost eliberată diploma de licenţă. Pentru absolvenţii programelor de studii urmate în
străinătate.

Diploma de licenţă/adeverinţa de absolvire va fi însoţită de atestatul de recunoaştere
emis de MENCS-CNRED.
4) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia în original, copie și traducere legalizată în
limba română;
5) Foile matricole – original și copii traduse și legalizate în limba română, aferente studiilor
efectuate;
6) Atestatul /certificatul de absolvire a anului pregătitor sau certificat de competenţă lingvistică
sau după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în
limba română în original;
7) Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată în limba română;
8) Certificat de căsătorie, sau alt document care atestă schimbarea numelui ( dacă este cazul) copie
și traducere legalizată în limba română;
9) Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate, copie și traducere legalizată în limba română;
10) Act de identitate, copie și traducere legalizată în limba română;
11) Copie după paşaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii (copie după primele 3 pagini). Această prevedere nu se aplică în cazul cetățenilor
statelor membre ale Uniunii Europene sau cetățenilor Confederației Elvețiene.
12) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică, nedecupate ( pe
spatele lor sa fie trecut numele și prenumele candidatului)
13) Declarație pe propria răspundere că nu deține și nu a deținut carte de identitate și/ sau
paşaport eliberate de autoritățile române, autentificată la notariat.
14) Declarație pe propria răspundere (http://unarte.org/admitere-unarte-2020-2021/#master ) prin
care candidatul declară că nu va beneficia concomitent de finanțare de la buget pentru două sau mai
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multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, și că nu va urma simultan mai mult
de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul și forma de finanțare a acestora.
15) Declarație pe proprie răspundere - care să ateste că participantul a respectat regimul
de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2
în ultimele 14 zile;
16) Adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a
deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARSCoV- 2. Adeverința să fie eliberată cu maxim 3-4 zile înainte de înscriere.
17) Rezultat negativ al testului COVID 19, efectuat cu cel mult 3-4 zile de înscriere și
susținere examen.

Conform OMEN nr. 4107/06.07.2018, candidații la bursele oferite de statul român (români de
pretutindeni și cetățeni străini) sunt scutiți de plata taxelor de înscriere, de înmatriculare, etc
Toate documentele se vor pune într-un dosar tip plic.

Candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre
autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile
precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene ori în
conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

Dosarele incomplete, care nu au în componența lor
documentele solicitate în Metodologia de admitere la studii
universitare de master 2020-2021, nu sunt acceptate pentru
înscriere.
ATENȚIE!!!!!!
La examen se intră numai pe baza legitimației de concurs primită la înscriere
și a cărții de identitate sau, în cazul studenților străinii a pașaportului.
Listele cu înscriși și rezultatele probelor se vor afișa cu respectarea legilor în
vigoare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, în locul
numelui/prenumelui, se va afișa numărul legitimației de concurs
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ACTE NECESARE ÎNSCRIERE ( CARE SE DEPUN ÎN ORIGINAL/ COPIE
LA SECRETARIAT) PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
(cetățenii care aparțin filonului românesc din Republica Moldova,
Bulgaria, Macedonia, Albania, Ungaria, Serbia, Diasporă, etc)

1) Fişa de înscriere – ciclul de studii universitare de masterat (http://unarte.org/admitere-unarte2020-2021/#master). Candidatul va specifica în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare și alte
informații solcitate de universitate, o adresă de e-mail și un număr de telefon personale și valabile.
Această cerință se aplică tuturor candidaților cetățenii români sau străini.
2) Original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de bacalaureat sau a
echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
3) Original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de licenţă sau a echivalentului
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
4) Original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de master sau a echivalentului
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă (pentru cei care au mai
parcurs un program de master);
5) Foile matricole, în original şi copie legalizată, tradusă în limba română, aferente studiilor
efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de
studii;
6) Atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor de limbă
română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, în original;
7) Copie buletin / carte de identitate;
8) Certificatul de naştere – copie şi original;
Pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, actele de studii vor fi însoţite de
atestatul de recunoaştere emis de MENCS-CNRED;
8) Declarație pe proprie răspundere - care să ateste că participantul a respectat regimul
de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2
în ultimele 14 zile;
9) Adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a
deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARSCoV- 2. Adeverința să fie eliberată cu maxim 3-4 zile înainte de înscriere.
10) Rezultat negativ al testului COVID 19, efectuat cu cel mult 3-4 zile de înscriere și
susținere examen.
11). 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică, nedecupate ( pe
spatele lor sa fie trecut numele și prenumele candidatului)
12). Declarație pe propria răspundere (http://unarte.org/admitere-unarte-2020-2021/#master )
prin care candidatul declară că nu va beneficia concomitent de finanțare de la buget pentru două
sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, și că nu va urma simultan
mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul și forma de finanțare a
acestora;
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13) Declarație pe propria răspundere ca nu deține și nu a deținut carte de identitate și/sau
paşaport eliberate de autoritățile române, autentificată la notariat;
14). Declarație de apartenență la identitatea culturală română ( sunt exceptați cei din Republica
Moldova). http://unarte.org/admitere-unarte-2020-2021/#cetateni-straini

Conform OMEN nr. 4107/06.07.2018, candidatii la bursele oferite de statul român (români de
pretutindeni și cetățeni străini) sunt scutiti de plata taxelor de înscriere, de înmatriculare, etc.

Toate documentele se vor pune într-un dosar tip plic.

Candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre
autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile
precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene ori în
conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

Dosarele incomplete, care nu au în componența lor
documentele solicitate în Metodologia de admitere la studii
universitare de master 2020-2021, nu sunt acceptate pentru
înscriere.

ATENȚIE!!!!!!
La examen se intră numai pe baza legitimației de concurs primită la înscriere
și a cărții de identitate sau, în cazul studenților străinii a pașaportului.
Listele cu înscriși și rezultatele probelor se vor afișa cu respectarea legilor în
vigoare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, în locul
numelui/prenumelui, se va afișa numărul legitimației de concurs
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