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CONCURS DE ADMITERE – Sesiunea iulie/ septembrie 2019 

Documente dosar înscriere  

 

 

□  fișă de înscriere tip semnată de candidat 

□  Anexa 2 - Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învăţământul de stat din 

România pentru românii de pretutindeni  

□ Anexa 3 - DECLARAŢIE privind apartenenţa la identitatea culturală română 

 

□  copie și traducere legalizată a diplomei  de bacalaureat sau echivalentul acesteia 

□ copie și traducere legalizată a adeverinţei de absolvire a examenului de bacalaureat (pentru promoţia 

curentă)  

□ foaie matricolă – copie și traducere legalizată  

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

după caz, pentru candidaţii străini care optează pentru studiile în limba română 

□ certificat de naștere - copie și traducere legalizată 

□  certificat de căsătorie - copie și traducere legalizată 

□ copie de pe actul  care atestă domiciliul în străinătate 

□ copie de pe pașaport, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – copie după primele 3 pagini 

□ act de identitate – copie  

□  adeverinţă medicală  

□  două fotografii tip buletin de identitate 

□ dovada achitării taxei de susţinere a concursului de admitere pentru candidaţii Români de 

pretutindeni care candidează pe locuri cu taxă în lei 

□ declaraţie cu privire la regimul de taxă semnată de candidat 

□ cerere aprobată însoţită de procura notarială în cazul candidaţilor înscriși de către o altă persoană – 

original 

□  toate documentele cetăţenilor străini vor fi însoţite de traduceri legalizate în limba română 
 
Candidații cetățeni non-UE, care nu se încadrează în categoria Românilor de pretutindeni vor 
prezenta  la dosar Scrisoarea de Acceptare la studii emisă de Ministerul Educației Naționale 
 

La înmatriculare, candidaţiideclaraţiadmișivordepuneactele de studiiîn original. 
 
 

 

 

 

 


