
 

 

DOSARUL CANDIDATULUI LA 

STUDII DE LICENȚĂ 

 
 

1) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la 

admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs); 

2) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la 

admitere); 

3) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a 

capacităților cognitive; 

4) 2 fotografii tip buletin; 

5) declaraţie de consimţământ și informarea cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

    (Anexa 1); 

  6) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia 

matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care să 

rezulte mediile anilor de studii), în original sau copie 

legalizată/copie certificată conform cu originalul 

(absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat 

în sesiunea din iulie/septembrie 2020 pot prezenta 

adeverința care atestă promovarea examenului 

național de bacalaureat, în original; candidaţii care 

anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii 

de studii din afara facultăţii, vor prezenta: 

- copie legalizată  a diplomei de bacalaureat; 

- copie legalizată a foii matricole (sau echivalentă 

acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii); 

- adeverinţă din care să rezulte că actele în original a 

fost depus la altă facultate; 

   7) certificat de naştere (copie legalizată/copie certificată 

conform cu originalul; 

   8) cartea de identitate (copie); 

   9) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau certificată 

conform cu originalul – dacă este cazul; 

  10) aviz medical eliberat de medicul de familie; 

  11) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere; 

  12) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere 

(dacă este cazul); 

  13) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a ocupat 

un loc subvenționat de la bugetul de stat    (pentru 

studenţii care urmează o a doua specializare); 

  14) candidaţii care au efectuat studiile în afara României 

au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, 

atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de 

către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 

 

DOSARUL CANDIDATULUI LA 

STUDII DE MASTERAT 

 

 

1) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la 

admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs); 

2) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la 

admitere); 

3) 2 fotografii tip buletin; 

4) declaraţie de consimţământ privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal (Anexa 1); 

5) diplomă  de  bacalaureat ( sau diplomă echivalentă 

cu aceasta) în original sau copie legalizată/copie 

conform cu originalul); 

6) foaia matricolă pentru anii de liceu (sau echivalentă 

acesteia) în original, copie legalizată sau certificată 

conform cu originalul; 

7) diploma de licenţă (sau echivalentă) în original, 

copie legalizată sau certificată conform cu 

originalul; se exceptează absolvenţii promoţiei 

2020 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, 

dacă are consemnată şi media de finalizare a 

studiilor;  

8) foaia matricolă / suplimentul la diplomă de la 

programul de licență în original, copie 

legalizată/copie certificată conform cu originalul 

(cu excepția absolvenților promoției 2020); 

10) candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte 

originale, la alte programe de studii de masterat din         

afara facultăţii, vor prezenta: 

- copie legalizată a diplomei de 

bacalaureat; 

- copie legalizată a foii matricole 

pentru anii de liceu;  

- copie legalizată a diplomei de licență 

(adeverință de absolvire a 

examenului de licență – pentru 

absolvenții care au promovat 

examenul de finalizare a studiilor în 

2020); 

- copie legalizată a foii 

matricole/supliment la diplomă de la 

programul de licență (cu excepția absolvenților 

promoției 2020); 

- adeverință din care să rezulte că 

diploma de bacalaureat, diploma de licenţă / 



Educaţiei și Cercetării; 

  15) persoanele care candidează pentru granturile de studii 

repartizate pentru rromi vor prezenta o   adeverință din 

care să rezulte apartenența la comunitatea romă, 

eliberată de către o organizație a rromilor recunoscută 

oficial. 

 

adeverința d e  absolvire (pentru absolvenții 

care au promovat examenul de finalizare a 

studiilor de licență în 2020), foaia matricolă 

pentru anii de liceu, foaia 

matricolă/suplimentul la diplomă în original 

au fost depuse la altă facultate; 

11) certificat de naştere (copie legalizată sau 

certificată conform cu originalul;  

12) cartea de identitate (copie); 

13) certificat de căsătorie (copie legalizată sau 

certificată conform cu originalul – dacă este cazul);  

14) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere; 

15) aviz medical eliberat de medicul de familie; 

16) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a 

ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat la 

un alt program de master în derulare sau absolvit; 

17) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de 

înscriere (dacă este cazul); 

18) candidaţii care au efectuat studiile în afara 

României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la 

concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii 

eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul 

Ministerului Educaţiei și Cercetării; 

19) persoanele care candidează pentru granturile de 

studii repartizate pentru rromi vor prezenta o 

adeverință din care să rezulte apartenența la 

comunitatea romă, eliberată de către o organizație a 

rromilor recunoscută oficial. 

 

 
 


