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Acte necesare înscrierii: 

 
 Pentru studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF): 

 cererea/fișa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate corect;  

 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta împreună cu foaia matricolă, în 

original sau copie certificată “conform cu originalul”, de către persoana care are atribuții desemnate 

în acest sens, sau adeverința eliberată de liceu pentru candidații care promovează examenul de 

bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019 sau în sesiunea august-septembrie 2019, în care se 

menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, media generală, 

termenul de valabilitate; 

 certificatul de naștere în copie certificată “conform cu originalul”, de către persoana care are 

atribuții desemnate în acest sens, iar, dacă este cazul, și acte doveditoare privind schimbarea numelui 

(căsătorie, adopțiune, hotărâre judecătorească), în copie certificată “conform cu originalul, de către 

persoana care are atribuții desemnate în acest sens; 

 adeverință medicală - din care să rezulte că sunt apți pentru profilul sau specializarea la care 

concurează; 

 copie după carte de identitate certificată “conform cu originalul de către persoana care are 

atribuții desemnate în acest sens; 

 2 fotografii color tip pașaport, recente, pe hârtie fotografică;  

 chitanța justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere sau adeverință din 

care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de admitere; 

 diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată “conform 

cu originalul, de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens (pentru absolvenții care 

doresc să urmeze a doua specializare), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student și 

forma de finanțare (pentru studenții care urmează a doua specializare); 

 candidații din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei 

organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la 

comunitatea rromilor. 

Certificarea „conform cu originalul” se face de către personalul din compartimentul Secretariat 

al facultății, de secretarul sau membrii comisiei tehnice de admitere pe facultate.  Pentru certificarea 

copiei este necesară prezentarea documentului original. În cazul în care persoana se prezintă cu copia 

legalizată a documentului, instituția este obligată să o accepte. 

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia 

tehnică unde s-a făcut înscrierea. 
După depunerea documentelor, candidaților li se eliberează confirmare de înscriere conținând 

numele și prenumele corect înscris după actele de identitate, cu inițiala tatălui, CNP, numărul 

dosarului de concurs și opțiunile. 
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