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LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU DOSARUL DE  

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

 

 

 Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea 

de identitate sau un document echivalent, pe baza următoarelor documente: 

o diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi copie 

conform cu originalul;  

o foaia matricolă sau un document echivalent cu aceasta, din care să rezulte media 

anilor de studii, în original şi copie conform cu originalul; 

o certificatul de naştere, în original şi copie conform cu originalul;  

o certificatul de căsătorie, în original şi copie conform cu originalul (dacă este 

cazul);  

o documentul de identitate (copie);  

o adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale autorizate, din care să 

rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru învățământ superior;  

o trei fotografii de dimensiune 3/4;  

o chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;  

o contractul - cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare; 

o fișa de înscriere, completată electronic și semnată de candidat, la momentul 

înscrierii; 

o dosar plic. 

 Certificarea conformităţii documentelor cu originalul se realizează de către 

persoana/persoanele cu atribuţii în acest sens. 

 Candidații înscrişi la a doua facultate vor prezenta diploma de bacalaureat și foaia 

matricolă (copie din care să rezulte certificarea conformităţii cu originalul) şi adeverinţă 
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eliberată de facultatea unde aceştia sunt înmatriculaţi, cu specificarea anului de studiu 

(original). 

 Absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de licenţă (sau echivalentă), care vor să 

urmeze o a doua specializare vor mai adăuga la dosarul de înscriere următoarele acte:  

o diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta (original sau copie din care 

să rezulte certificarea conformităţii cu originalul); 

o suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă  (original sau copie din care să 

rezulte certificarea conformităţii cu originalul).  

 Pentru cetăţenii străini sau pentru cetăţenii români cu rezidenţă permanentă în străinătate, 

dosarul de înscriere trebuie să cuprindă, suplimentar, următoarele documente:  

o atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu 

eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării; 

o certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii 

abilitate ale Ministerului Educației și Cercetării.  

 Pentru candidații care au urmat studiile liceale într-o limbă de circulație internațională 

sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de 

comunicare orală în limba română se face prin diploma de bacalaureat. 


