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ADMITERE 2013 
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII 

 
La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau 

adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii de liceu promoţia 2013, pentru care nu s-au eliberat diplomele de 
bacalaureat. 

Înscrierea candidaţilor se realizează pe baza unui Dosar de înscriere care trebuie să conţină: 
 

1. fişa  tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate  rubricile completate corect, 

2. declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte dacă acesta a mai beneficiat de 

şcolarizare în învăţământul superior în regim fără taxă, şi dacă da, să consemneze şi perioada în 

care a beneficiat, 

3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, sau 

adeverinţa eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la examenul de bacalaureat, 

media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul 

că nu s-a eliberat diploma pentru candidaţii care promovează examenul de bacalaureat în sesiunea 

iunie-iulie 2013 sau în sesiunea august-septembrie 2013, 

4. foaie matricolă liceu, legalizată; 

5. diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, pentru candidaţii care doresc 

să urmeze a doua specializare/continuări de studii, în original sau copie legalizată, 

6. foaia matricolă/supliment la diplomă copie legalizată, pentru candidaţii la a doua facultate şi 

continuări de studii, 

7. certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare  privind 

schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească), 

8. adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1. din care să rezulte că  sunt apţi pentru profilul sau 

specializarea la care concurează.  

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile  medicale 

judeţene de orientare şcolară şi profesională din centrele universitare unde vor  susţine concursul de 

admitere (şi nu din judeţul de domiciliu).  

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 M.S. nr. 

427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în  vigoare. 

Adeverinţele medicale ale candidaţilor cu afecţiuni cronice vor fi vizate de medicii  Policlinicii Târgu 

Jiu. 

9. două fotografii  recente color tip buletin, pe hârtie fotografică; 

10. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (pentru studenţii care 

urmează concomitent a  doua specializare); 

11.  chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere; 

12.  copii după certificatele de deces în cazul copiilor orfani de ambii părinţi; 

13.  adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de plasament sau plasament familial; 

14.  copie după certificatul de deces al unui părinte, în cazul candidaţilor orfani de un părinte ca urmare 

a decesului acestuia ca erou martir în Revoluţia din Decembrie 1989; 
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15.  copie legalizată după certificatul medical sau alt act cu valabilitate legală, în cazul candidaţilor răniţi 

în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, 

16. candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei 

organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apatenenţa la 

comunitatea rromilor. 

 

 
 
Decan 
Prof.univ.dr.ing. Luminiţa Georgeta Popescu 


