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5.4. Înscrierea la concursul de admitere  
 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza c�r�ii de identitate/pa�aportului 
sau de c�tre o alt� persoan�, în numele candidatului, pe baz� de procur� notarial�. 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candida�ii, vor completa o cerere-tip de înscriere 
pus� la dispozi�ie de Facultatea de �tiin�e Economice, în care vor men�iona, sub semn�tur� proprie, 
toate datele solicitate în formularul respectiv.  

 
La cererea-tip de înscriere se anexeaz� urm�toarele acte:  

a) Diploma de licen�� sau diploma echivalent� cu aceasta, în original sau copie simpl�, certificat� 
de conformitate cu originalul de institu�ia unde este depus originalul documentului, înso�it� de 
adeverin�a doveditoare a depunerii originalului la institu�ia respectiv� (în cazul în care candidatul 
are depus originalul la o alt� institu�ie) sau, în cazul absolven�ilor promo�iei 2020, adeverin�a 
eliberat� de c�tre institu�ia de înv���mânt superior, adeverin�� care men�ioneaz� durata de 
valabilitate, notele ob�inute la probele examenului de licen�� 	i media general� a examenului de 
licen��, precum �i faptul c� nu a fost eliberat� diploma de licen�� (în acelea�i condi�ii ca �i 
diploma de licen��); 

b) Foaia matricol�/suplimentul la diplom�, în original sau copie simpl� (în cazul în care 
candidatul prezint� copie simpl�, ea va fi certificat� de conformitate cu originalul de institu�ia 
unde este depus originalul documentului 	i va fi înso�it� de adeverin�a doveditoare a depunerii 
originalului la înscrierea la o alt� facultate); 

c) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalent� cu aceasta (în original sau copie simpl�, 
certificat� de conformitate cu originalul de institu�ia unde este depus originalul documentului, 
înso�it� de adeverin�a doveditoare a depunerii originalului la institu�ia respectiv� – în cazul în 
care candidatul are depus originalul la o alt� institu�ie);  

d) Certificatul de na�tere, în copie simpl� (candidatul trebuie s� prezinte 	i documentul în 
original, pentru certificare); 

e) Certificat de c�s�torie, în copie simpl�, dac� este cazul (candidatul trebuie s� prezinte 	i 
documentul în original, pentru certificare); 

f) Adeverin�a medical� tip, eliberat� de medicul de familie, din care s� rezulte c� este apt pentru 
Facultatea de �tiin�e Economice; 

g) 2 fotografii tip buletin (sau 4  fotografii tip buletin de identitate, în cazul înscrierii la pograme de 
studii cu predare în limba englez�); 

h) Carte de identitate sau pa�aport, în copie simpl� 
i în original (candidatul trebuie s� prezinte 
	i documentul în original, pentru certificare); 

i) Chitan�� / ordin de plat� care dovede	te achitarea taxei de înscriere (150 RON) sau dovada 
aprob�rii scutirii de tax� de înscriere. 

j) Certificat de competen�� lingvistic� pentru limba englez�, în copie simpl� asumat� de c�tre 
candidat prin semn�tur� sau dovad� de cunoa
tere a limbii engleze (adeverin��, situa�ie 

colar�, foaie matricol�/supliment la diplom�, din care s� rezulte studierea pe durata a 
minim 1 an a limbii engleze în cadrul ciclului de licen��); 

k) Eseu echivalent al probei de admitere, redactat de candidat în mod liber, pe tema: ”Profesia pe 
care mi-am ales-o: economist”. Eseul va fi redactat la un rând, cu caractere Times New Roman 
12 	i va con�ine între 250 	i 400 de cuvinte. Acesta va fi depus la dosarul de înscriere în format 
digital, semnat de candidat.  

 


