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ANUNȚ  

 

 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce va cunoștință următoarea ofertă: 

 

Oficiul Agenției ”ROSSOTRUDNICESTVO” în Româna ne informează că începe 

selecția candidaților români pentru admiterea la universitățile din Federația Rusă. Calendarul 

selecției este următorul: 

- 01.12.2014 – 01.02.2015 – programarea interviului și prezentarea dosarului la sediul 

Reprezentanței Oficiului Agenției ”ROSSOTRUDNICESTVO” în Româna (Str. Paris nr. 

53); date de contact Dna Natalia Muzhennikova, e-mail natalia.muzhennikova@gmail.com. 

- 01.02.2015 – 01.03.2015 – termen limită pentru depunerea dosarului de candidatură la sediul 

Reprezentanței. 

- 01.03.2015 – 05.08.2015 – evaluarea candidaturilor de către autoritățile ruse. 

- Începând cu 05.08.2015 – comunicarea acceptului de primire la studii la universitățile ruse. 

Candidații sunt rugați să studieze lista despecializări la pagina 

http://old.rs.gov.ru/sites/rs.gov.ru/files/prilozhenie_4-na_angl.yaz_.pdf și să-și menționeze alegerea 

în câmpul 20 al formularului aflat la pagina http://old.rs.gov.ru/sites/rs.gov.ru/files/prilozhenie_1.pdf 

(Ambasada României la Moscova ne informează că lista specializărilor și domeniilor de studiu 

aprobate prin decizia nr. 1061/12.09.2013 a Ministerului Educației și Științei din Federația Rusă este 

postată pe website-ul Rossotrudnicestvo la secțiunea 95.163.77.90/node/893. De asemenea, ne 

informează că rămâne valabilă posibilitatea efectuării studiilor în specializări medicale în instituții de 

învățământ subordonate Ministerului Educației și Științei.). 

 Candidații au dreptul de a opta pentru maximum 6 (șase) instituții de învățământ superior din 

Federația Rusă, cu condiția să nu solicite mai mult de 2 pentru o regiune federală (inclusiv Moscova 

și Sankt Petersburg). 

 Pentru stabilirea opțiunilor și alcătuirea dosarului candidații pot consulta paginile 

http://en.russia.edu.ru/ (where to study), http://institute-catalogue.ru/ sau http://md.russia.edu.ru/. 

Dacă niciuna din instituțiile alese de candidat nu va răspunde favorabil, Ministerul Educației din 

Federația Rusă își rezervă dreptul de a alege o ofertă dintre cele disponibile.  
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Lista documentelor necesare pentru dosarul de candidatură: 

1. Copii ale actelor de studii cu foi matricole, situații școlare. Pentru cei care nu au absolvit încă 

liceul, se va prezenta o adeverință că sunt elevi în clasa a XII-a, cu foaia matricolă din ultimul 

semestru; 

2. Copia adeverinței medicale, care atestă faptul că solicitantul este apt pentru studii; 

3. Copie a adeverinței medicale care atestă lipsa HIV; 

4. Copii ale tuturor paginilor din pașaportul candidatului care conțin informații, pașaport cu care 

va trece frontiera Federației Ruse, și care trebuie să aibă o valabilitate de minimum 18 luni de 

la data începerii vizei de studii; 

5. Copie a certificatului de naștere și a cărții de identitate / buletinului de identitate. 

6. Copii ale diplomelor, certificatelor de participare la concursuri etc. 

7. În cazul aplicării pentru domeniul cultură și artă, e necesară o copie a documentului care 

atestă nivelul pregătirii în acest domeniu. 

Toate actele trebuie să fie traduse în limba rusă. 

Taxa de înscriere este de 20 USD și se achită în contul Reprezentanței. 

 În conformitate cu Legea federală nr. 273/29.12.2012 privind educația în Federația Rusă, 

studiile cetățenilor străini se desfășoară conform cotei din bugetul federal prin care se acordă bursă 

(pentru toată perioada studiilor) și locuri în cămine în condiții egale cu cetățenii ruși. Nivelul bursei 

depinde de instituția de învățământ.  

 Cetățenilor străini, candidați la stagiu la programe de studii profesionale suplimentare, li se 

acordă locuri în cămin, dar fără bursă. 

 Cetățenii străini care au dovedit cunoștințe insuficiente de limba rusă au dreptul de a solicita 

an pregătitor.  

 Partea rusă nu asigură plata cheltuielilor de transport internațional.. 

 Candidații veniți la studii în Federația Rusă trebuie să achiziționeze polița de asigurare 

medicală obligatorie (costul aproximativ e de 200 USD). 

 

Director General, 

Maria – Magdalena JIANU 

Întocmit, 

Consilier Ecaterina Bodeanu 


