
 

Acte necesare înscrierii la concursul de admitere 

 pentru programele de studii universitare de master 

 

1. Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma https://admitere-

online.utgjiu.ro/ sau personal la sediul facultății, pe baza cărţii de identitate / 

paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia  de admitere a 

facultății. 

2. Înscrierea la concursul de admitere se poate face în numele candidatului și de 

către o altă persoană pe bază de procură. 

 

3. Dosarele candidaţilor care trebuie să conţină cel puțin următoarele documente:  

 chitanţa justificativă privind plata taxei de înscriere la concursul de 

admitere ( plătită la caseria universității) sau adeverinţă din care să rezulte 

categoria de scutire la plata taxei de înscriere;  

 fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile 

completate corect (date de identificare ale candidatului; opţiuni, domeniu, 

specializare, forma de finanţare, cazare, limba străină etc.); 

 declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte dacă 

acesta a mai beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior în regim fără 

taxă pentru un program de master, şi dacă da, să consemneze şi de câţi ani a 

mai beneficiat;  

 declarație tip prin care candidații își asumă responsabilitatea cu privire la 

autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate 

încărcate pe platformă și cele originale;  

 

 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau 

în copie certificată ”conform cu originalul”/legalizată însoţită de adeverinţa 

din care să reiasă că diploma de bacalaureat se află la secretariatul 

Facultăţii;  

 diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original sau copie certificată 

”conform cu originalul”/legalizată însoţită de adeverinţa eliberată de 

facultatea la care se află originalul, prin care se confirmă calitatea de 

student şi forma de finanţare, pentru candidaţii care urmează două 

specializări în acelaşi timp;  

 certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu 

originalul”/legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare privind 

schimbarea numelui (căsătorie, adopţiune, hotărâre judecătorească);  
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 2 fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;  

 adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare 

(pentru candidaţii care urmează deja un program de masterat);  

 declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind alte  opţiuni de 

înscriere în situaţia nefuncţionării programului de studiu la care a fost 

admis, ca urmare a numărului insuficient de candidaţi admişi; 

 declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de admitere se 

obligă să depună, într-un termen stabilit de fiecare facultate în parte, 

următoarele acte: diplomele de bacalaureat și de licență în original pentru 

confirmarea locurilor finanţate de la bugetul de stat sau copii certificate 

”conform cu originalul”/copie legalizată însoţită de adeverinţa din care să 

rezulte că ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat la altă universitate şi 

chitanţa de achitare a taxei pentru confirmarea ocupării locului cu taxă 

 adeverinţa medicală (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau 

specializarea la care concurează).  

 candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisă din partea 

preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată 

legal, prin care se atestă apartenenţa la comunitatea rromilor.  

 copie C.I / B.I. certificată „conform cu originalul”. 

Pentru candidații care se înscriu fizic certificarea „conform cu originalul” se face 

de către personalul compartimentului secretariat/secretarul comisiei tehnice de 

admitere de la facultatea care organizează concursul de admitere. Pentru 

certificarea copiei este necesară prezentarea documentului original.  

 

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale în care se va 

menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor în funcţie de localizarea acestora, 

conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din anexa 1 la 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 39/2000. Adeverințele medicale ale 

candidaților cu afecțiuni cronice vor fi vizate de medicii Cabinetului medical al 

Universității.  

 


