ACTE NECESARE
PENTRU ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE ADMITERE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ/MASTERAT Sesiunea iulie 2015





1 dosar plic;
cerere tip de înscriere, completată corect;
diploma de bacalaureat și foaie matricolă sau diploma echivalentă cu aceasta, în
original sau în copii legalizate de birourile notarilor publici pentru candidaţii la
programele de licenţă sau masterat;
 diplomă de licenţă și foaie matricolă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
sau în copii legalizate de birourile notarilor publici pentru candidaţii la programele de
master şi studii postuniversitare;
 trei fotografii tip buletin de identitate;
 certificatul de naştere, în copie legalizată;
 copie a actului de identitate sau a paşaportului;
 adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic
de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist (pentru studenţii care
urmează o a doua specializare);
 candidaţii înscrişi la două facultăţi vor prezenta şi copia legitimaţiei de înscriere la
prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere;
 dovada de plată a taxei de înscriere sau înscrisul doveditor al încadrării într-una din
categoriile exceptate de la plata taxei de înscriere.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat sau examenul de licenţă în sesiunea
iunie-iulie 2015 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de liceu sau
facultatea absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele
obţinute la fiecare probă la examenul de bacalaureat. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri de la
buget au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original până cel târziu la
01.10.2015.
Candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă trebuie să depună la dosar, pe
lângă documentele solicitate mai sus, diploma de licenţă, în original sau în copie legalizată, sau
adeverinţă eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2015.
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 308/12.02.2007, art. 6, alin a., cetăţenii
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai
Confederaţiei Elveţiene pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în
aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare.
În conformitate cu dispoziţiile art. 142 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011,
beneficiază de scutire la plata taxei de admitere candidaţii cu dizabilităţi dovedite prin
documente eliberate de organele abilitate de lege, din care să rezulte că se încadrează în categoria
persoanelor cu handicap grav sau accentuat, precum şi candidaţii ai căror părinţi fac parte din

categoria personal didactic (conform OUG 49/2014) și sunt în activitate la data înscrierii, în
unităţi şi instituţii de învăţământ care fac parte din sistemul naţional de învăţământ din România.
Personalul didactic este format, conform OUG 49/ 2014 (nr.1, art 88, alin 2 ) din
personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic de conducere, de
îndrumare și control.
De asemenea, beneficiază de scutire la plata taxei de admitere candidaţii care se află în
una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi şi nu au depăşit vârsta de 25 de ani;
candidaţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial.
Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor
(dovezilor) prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte dintr-una din categoriile
enumerate anterior.
Scutirea la plata taxei de înscriere nu presupune scutirea la plata taxei de
şcolarizare.
În cazul în care candidații parcurg deja un alt program de licență decât cel pentru care se
înscriu în sesiunea prezentă, iar acel program este urmat prin achitarea unei taxe de studiu, cea
de-a doua specializare poate fi urmată cu finanţare de la bugetul de stat şi invers în condițiile
prezentării actelor doveditoare.

