
 
 

                           
 
 
 

 

Acte necesare înscrierii  în anul universitar 2022/2023 

Anul I 

În vederea înmatriculării, candidații admiși au obligația să se prezinte la secretariatul facultăţii, după 

calendarul stabilit de către fiecare facultate și să depună în original, următoarele documente:  

 

1. Contractul de studii universitare de licenţă, semnat în două exemplare 

2. Fișa de înscriere la concursul de admitere, semnată de candidat, care include și Opisul 

documentelor depuse la dosar;  

3. Diploma de bacalaureat, plus o copie;  

4. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, plus o copie;  

5. Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, în 

original plus o copie, în cazul în care aceasta nu a fost eliberată – pentru candidații care au 

promovat examenul de bacalaureat în sesiunea corespunzătoare anului școlar 2021-2022, unde 

este cazul; 

6. Atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din Ministerul Educației 

din România, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând 

Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, unde este cazul; 

7. Atestatul de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau 

echivalentă obținută în altă țară, unde este cazul; 

8. Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată 

de instituțiile de învățământ superior, în cazul candidaților care au fost/sunt înscriși la studii 

universitare de licență, finalizate sau nefinalizate cu examen de licență, unde este cazul;  

9. Declarație pe propria răspundere, în cazul candidaților care nu au beneficiat de finanțare de la 

bugetul de stat pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din 

sesiunea corespunzătoare anului universitar 2021-2022, care nu trebuie să depună această 

declarație;  

10. Cartea de identitate/pașaportul și copie;  

11. Certificat de naștere, plus o copie. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată a 

certificatului de naștere, în limba română 

12. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, plus o copie. Originalul se va restitui titularului după 

confruntarea celor două documente și certificarea copiei cu originalul de către secretar/a. 

Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată a certificatului de căsătorie, în limba 

română;  

13. Adeverință medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, care să ateste faptul că persoana care 

urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie, eliberată de medicul de familie;  

14. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate 

ale Ministerului Educației din România, unde este cazul; 

15. 4 fotografii tip carte de identitate;  

16. Dosar plic. 

 



 
 

                           
 
 
 

 

Candidaţii admişi, care nu se înscriu în anul I până la termenul stabilit, sunt consideraţi, din 

oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student şi pierd dreptul de a fi 

înmatriculaţi. 

 

Studenţii cetăţeni străini vor prezenta, personal, la secretariatele facultăţilor, în termenul stabilit 

pentru înscrierea studenţilor, Decizia (Ordinul) de primire la studii, însoţită de copii ale următoarelor 

documente: 

 scrisoarea de acceptare la studii (pentru studenţii înscrişi pe cont propriu valutar)/Atestatul de 

echivalare a diplomei de bacaluareat (pentru studenţii din UE, SEE şi CH)/Ordinul nominal 

emis de ME/aprobarea de școlarizare (pentru studenţii bursieri ai statului român); 

 certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (pentru cei care studiază în limba 

română), respectiv adeverinţa de promovare a testului de limbă străină (pentru cei care studiază 

în limba engleză sau franceză); 

 acte oficiale doveditoare, în copie legalizată, din care să rezulte exceptarea de la susținerea 

testului de limbă, unde este cazul; 

 dovada achitării taxei de înmatriculare. 

 

 

 

 


