
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII: 

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul trebuie să prezinte comisiei 
următoarele:  

1) dosar de carton tip plic; 
2) fişa de înscriere pentru concursul de admitere completată corect la toate 

rubricile;  
3) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverinţă de 

absolvire pentru absolvenţii de bacalaureat din 2017), în original, copie 
certificată „conform cu originalul” sau copie legalizată;  

4) diploma de licenţă – doar pentru candidaţii la studii universitare de 
masterat - sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverinţă de absolvire pentru 
absolvenţii promoţiei 2017), în original, copie certificată „conform cu 
originalul” sau copie legalizată;  

5) certificatul de naştere în copie certificată „conform cu originalul” sau copie 
legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare privind schimbarea numelui 
(căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească), în copie certificată „conform cu 
originalul” sau copie legalizată; 

6) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare 
(pentru studenţii care urmează un alt program de studiu); 

7) BI / CI în copie xerox; 
8) trei fotografii tip buletin identitate;  
9) chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere;  
10) adeverinţă medicală - în funcţie de programul de studii optat, astfel: 
‐ Pentru programele de studii de licenţă (altele decât cele din domeniul Ştiinţa 

sportului şi educaţiei fizice) şi pentru programele de studii de masterat,  
adeverinţa medicală standard pentru înscrierea la facultate, eliberată de 
cabinetele medicale şcolare, medicul de familie sau dispensarul teritorial sau 
de întreprindere - după caz - de care aparţin din care să rezulte că sunt apţi 
pentru învăţământul superior; 

‐ Pentru programele de studii de licenţă Educaţie fizică şi sportivă şi 
Kinetoterapie şi motricitate specială se completează o adeverinţă medicală 
specială, pusă la dispoziţie de facultate, care să fie completată de medicul de 
familie, parafată şi cu ştampilă rotundă, care să cuprindă examenele de 
specialitate cu menţiunea apt / inapt pentru efort fizic cu maximum 30 de zile 
înainte de data  concursului de admitere, analizele medicale fiind următoarele:  
o examen clinic general care să specifice dacă este în evidenţă cu boli 

cronice sau degenerative;  
o examen de serologia sifilisului;  
o examen radiologic pulmonar;  
o examen psihiatric efectuat de medic specialist psihiatru;  
o examen cardiologic efectuat de medic specialist cardiolog, cu 

electrocardiograma interpretată de medicul specialist ataşată fişei 
medicale. 

 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.  

  Dosarele cu actele depuse de candidați rămân la comisia tehnică unde s-a făcut 
înscrierea pe toată perioada concursului de admitere. 



Adeverinţa medicală specială poate fi înlocuită pentru sportivii de performanţă, 
legitimaţi la asociaţii / cluburi sportive, candidaţi la programele de studii de licenţă 
Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială cu certificatul 
medico-sportiv sau copie de pe legitimaţia de sportiv vizată de unitatea de medicină 
sportivă de care aparţin, cu cel mult şase luni înainte de data concursului.  

 


