
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU” - BUCUREȘTI

CANDIDAȚI CETĂȚENI REZIDENȚI PE TERMEN LUNG □
Absolvenți de licee:

MEDIU URBAN □ MEDIUL RURAL□ PROTECȚIE SOCIALĂ□ ETNIE ROMĂ□

CONCURS DE ADMITERE – OPȚIUNEA NR. 1 – Sesiunea iulie  2021
Dosar candidat înscriere on-line: Acte și documente în copie scanată/fotografiată

□ ATESTATUL  de echivalare/recunoaştere a studiilor eliberat de CNRED – ME (dacă este cazul)
□ permisul de ședere / act din care să reiasă statutul de rezident pe termen lung 

□ fișă de înscriere 

□ diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia

□  adeverință de absolvire a examenului de bacalaureat (pentru promoția curentă) 

□ foaie matricolă 
□ atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau  certificatul de competenţă lingvistică, 

după caz, pentru candidaţii străini care nu dovedesc minimum 4 ani de cunoaștere a limbii române și 
opteză pentru studii în limba română

□  adeverință medicală

□ certificat de naștere - copie și traducere legalizată

□ certificat de căsătorie- - copie și traducere legalizată

□ act de identitate care atestă statutul de rezident pe termen lung

□ copie a pașaportului

□  o fotografie tip buletin de identitate

□  adeverință privind regimul de finanțare în cazul candidaților studenți sau licențiați la altă facultate 

□ diplomă de absolvire a unei facultăți + supliment la diploma 

□ adeverință de absolvire a unei facultăți valabilă ca termen

□acte doveditoare pentru scutirea de taxă a copiilor personalului didactic și didactic auxiliar

□ acte doveditoare scutire taxă – orfani ambii părinți / casa de copii/ deces părinte erou-martir 1989/ 
   adeverință venit

□ dovada achitării plății taxei de înscriere la concursul de admitere

□ declarație cu privire la regimul de finanțare a studiilor urmate

□ acte doveditoare și cerere aprobată pentru olimpici

□ declarație pe proprie răspundere privind corectitudinea documentelor încărcate pe platformă
□ certificat  - limbă engleză conform Metodologie – dacă este cazul

Notă:Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal este exprimat implicit prin completarea on-line a documentelor 

Toate documentele cetăţenilor străini vor fi însoţite de traduceri legalizate în limba română


