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ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA FACULTATE 

 
 

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip de 
înscriere pusă la dispoziție de Facultatea de Științe Economice, în care vor menţiona, sub 
semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. 

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: 

A. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă 
de bacalaureat obţinută în România:  

 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, în cazul liceelor la 
care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2019, adeverinţa eliberată de către 
instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat); 

 Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în 
original pentru certificare în acest caz) ; 

 Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în 
original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul; 

 Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt 
pentru facultatea la care candidează; 

 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care 
susţin examen de admitere cu probe de concurs; 

 Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie; 
 Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză, în copie simplă (în cazul 

înscrierii la/optării pentru un program de studii universitare de licență cu predare în 
limba engleză – a se vedea Anexa 1 la prezenta metodologie; candidatul trebuie să 
prezinte și documentul în original, pentru certificare); 

 Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii 
de taxă de înscriere. 

 Dosarele incomplete nu se preiau.Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 
 


