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DOSARUL CANDIDATULUI  

LA STUDII UNIVERSITARE DE LICEN ŢĂ 
 
Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt : 
 

a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate în  valoarea taxei de 
înscriere la concurs); 

b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, conform Anexei 1 la 
O.M. 3.313/2012); 

c) 2 fotografii tip buletin; 
d) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă acesteia (se exceptează 

absolvenţii promoţiei 2013 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare dacă are 
consemnată şi media de bacalaureat); 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 (sau a adeverinţei înlocuitoare); 
- adeverinţă din care să rezulte că actul  în original a fost depusă la altă facultate;  
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior; 

e) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie legalizată); 
f) copii nelegalizate după diplome și foi matricole; 
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o 

a doua specializare); 
h) certificat de naştere (copie legalizată); 
i) aviz medical eliberat de medicul de familie; 
j) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei; 
k) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul). 
l) candidatii din domeniul Teologie vor prezenta si Binecuvântarea Ierarhului, în 

condiţiile legii. 
 

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, numai pe 
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii, în perioada de 
înmatricul ări precizată în CALENDARUL ADMITERII.  
Actele necesare înmatriculării sunt: 

- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, in 
care vor fi cuprinse datele solicitate in Anexa 1 la O.M.  3.313 / 2012); 

- diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile 
finanţate de la buget); 

- dovada  de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei; 
- dovada de achitare a 30% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă 

domeniului de studii in care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii 
pentru anul universitar 2013/2014; (metodologiile proprii facultăţilor pot 
prevedea  decalări legate de termenul limită pentru plata primei rate din 
taxa de şcolarizare, dar nu mai târziu de 17 septembrie 2013) 

- semnarea “Contractului de studii” şi a anexei la contract pentru anul I. 


