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ADMITERE LICENȚĂ 2019
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele:
1. Dosar plic, având scrise citeţ, cu majuscule: numele candidatului, iniţiala tatălui şi
prenumele candidatului;
2. Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere), în care candidaţii vor
menţiona, sub semnătură şi răspundere proprie, toate datele solicitate (date de
identificare, studii absolvite, alegerea domeniului și a programului de studii în ordinea
preferinţelor, etc.);
3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie
simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului,
însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul
în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie)

sau

adeverinţă de absolvire eliberată (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat)
de către instituţia de învăţământ (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele
pentru promoţia 2019); pe adeverință sunt menţionate media de la bacalaureat, notele
obţinute la toate probele de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost
eliberată diploma de bacalaureat;
4. Certificatul de naştere, în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în
original pentru certificare);
5. Certificatul de căsătorie, în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul
în original pentru certificare), dacă este cazul;
6. Cartea de identitate (original pentru conformitate) și copie;
7. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este
apt pentru facultatea la care candidează;
8. Două fotografii tip carte de identitate;
9. Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare
privind scutirea de plata taxei de înscriere, dacă este cazul.

